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Resumo 
 

Esta dissertação de mestrado tem por objectivo compreender e analisar o papel das 

paisagens nocturnas, e por oposição da iluminação, enquanto ferramentas na valorização 

do espaço exterior e na criação de ambientes nocturnos, no contexto do projecto e do 

planeamento em Arquitectura Paisagista.  

Desta forma, o trabalho encontra-se estruturado em quatro pontos, primeiramente, numa 

breve referência à evolução das paisagens nocturnas, e consequente introdução e evolução 

da luz, enquanto forma de experiência, símbolo e representação. 

Seguidamente, trata-se a paisagem enquanto território nocturno, explorando-se o papel da 

cidade de noite e à noite, focando também o pensamento da cidade para a noite. 

A terceira parte, por sua vez, aborda as estratégias para actuar em paisagens nocturnas 

contemporâneas com vista a criar e valorizar ambientes. E por fim, a última parte refere-se à 

explicitação de um caso de estudo como paisagem nocturna: o Edifício Principal do Instituto 

Superior de Agronomia. 

Em conclusão, salienta-se a importância das paisagens nocturnas e consequentemente da 

iluminação como ferramentas de actuação do Arquitecto Paisagista. 
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Abstract 
 

This Master Thesis aims to understand and analyse the role of nightscapes, in opposition to 

lighting, as tools to valorise outdoor spaces and create night environments, concerning the 

project and planning in Landscape Architecture.  

Thus, the work is structured in four points, firstly, a brief reference to the development of 

nightscapes, and consequently the introduction and evolution of light, as a form of 

experience, symbol and representation.  

Secondly, it explains the landscape as a nocturnal territory, exploiting the role of the city in 

the night, at the night and focusing also the thinking of the city to the night.  

In the third part, the approach focuses in the strategies to plan contemporary nightscapes in 

order to create and enhance environments. So finally, the last part is a practical study case 

as a nightscape: Edifício Principal do Instituto Superior de Agronomia. 

In conclusion, it matters to enhance the importance of nightscapes and therefore of lighting 

as tools of the professional of Landscape Architecture. 
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«O homem tende para a luz. Sempre presente, muitas vezes esquecida, dela poderíamos 

dizer, como Távora de uma casa que amava – de há muito que nos conhecíamos, mas nada 

sabíamos um do outro.» 

Luís Urbano e Sofia Thenaisie in Desenhar a Luz (Thenaisie & Urbano, 2007) 

  

1. Introdução 
 

Este trabalho nasce da análise da perspectiva conceptual do significado de noite e de 

paisagens nocturnas, com o objectivo de contribuir para o debate referente à intervenção do 

Arquitecto Paisagista no espaço exterior. 

Saliente-se a actualidade da temática da iluminação, e tudo o que ela implica na vivência do 

ser humano, em contraponto à escuridão da noite, por exemplo, a propósito cita-se a 

reflexão de José António Saraiva numa crónica (Saraiva, 2011), em que este diz: 

«As cidades constituem hoje os grandes centros de produção dos países – produção 

industrial, produção de serviços, produção de conhecimentos – e, como tal, têm de ser 

preservadas, acarinhadas e impulsionadas.»  

O mesmo sublinha ainda que: «A preservação dos centros históricos das cidades é a 

conservação da história, da memória, da malha urbana, de tipologias de construção, de 

monumentos religiosos, de edifícios civis, de praças e fontes que fazem parte do património 

inalienável das nações.» 

Logo, como o mesmo refere, é de extrema importância a atenção a prestar à iluminação 

pública não só pela facilidade de condução das actividades humanas, mas também pela 

segurança que proporciona às populações que dela usufruem. 

Assim, pretende mostrar-se a Paisagem Nocturna enquanto espaço no qual o Arquitecto 

Paisagista pode intervir. Não esquecendo que aquela é resultado de um crescimento 

populacional e urbano desenfreado que, praticamente, se traduz na inexistência de um 

sistema de planeamento ao nível da iluminação das metrópoles. Isto, de modo a revelar que 

é possível controlar as modificações da Paisagem, em termos de qualidade ambiental e 

cultural, presente e futura. 

Por conseguinte, a metodologia adoptada na abordagem a esta temática faz-se em quatro 

capítulos, nomeadamente: 

- Paisagem nocturna enquanto experiência, símbolo e representação: breve evolução das 

paisagens nocturnas, introdução e evolução da luz na história do Homem; 

- Paisagem enquanto território nocturno; cidade de noite; conquista da noite; cidade 

iluminada; 

- Paisagens nocturnas contemporâneas: concepção e estratégias para actuar em paisagens 

nocturnas com vista a criar e valorizar ambientes. 
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- Concepção de uma paisagem nocturna através do desenvolvimento de um projecto de um 

sistema de iluminação. 

Ao longo destes focam-se teorias sobre noite, paisagens nocturnas e por oposição luz e 

iluminação, reflectindo-se sobre a actualidade e o futuro. O que, por sua vez, culmina num 

conjunto de conclusões, em termos de intervenção do Arquitecto Paisagista. E, em que 

algumas destas são aplicadas num caso prático de estudo, uma proposta de intervenção, 

referente a um plano de iluminação para o Edifício Principal do Instituto Superior de 

Agronomia. 

De referir ainda que esta dissertação foi desenvolvida no Instituto Superior de Agronomia, 

com o auxílio do Professor e Arquitecto Paisagista Luís Paulo Ribeiro, e através da Philips 

Portugal, na sua componente mais técnica e prática nas pessoas do Engenheiro António 

Costa Brás e da Engenheira Joana Mendes. 

Desta forma, a presente dissertação parte da relação entre conhecimentos disciplinares e 

transdisciplinares, intervenção global e intervenção local, no que diz respeito às paisagens 

nocturnas no âmbito da Arquitectura Paisagista, para a elaboração de um produto final. De 

referir, ainda, que o papel do Arquitecto Paisagista, em particular, é baseado na reflexão, 

planeamento, coordenação e actuação de todo um conjunto de ciências aliadas à dimensão 

criativa, sempre no intuito de acrescentar algo à construção da identidade das paisagens e 

cidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

La noche 

«Cuando tenía siete años, Helena quiso descubrir la noche. 

Se hizo la dormida, y a la medianoche se escapó de la cama. En silencio, se vistió. Se vistió 

de fiesta, como si fuera domingo o día de cumpleaños. Y con todo sigilo se deslizó hacia el 

patio y se sentó a conocer los misterios de la noche de Tucumán. 

Sus padres dormían, sus hermanas también. Helena quería saber cómo era el cielo 

mientras la gente dormía. Quería ver cómo crecía la noche, y cómo viajaban la luna y las 

estrellas. Alguien le había dicho que los astros se mueven, y a veces se caen, y que el cielo 

va cambiando de color mientras la noche anda, porque la noche nunca es negra como a 

primera vista parece. 

Aquella noche, noche de la revelación de la noche, Helena miraba sin parpadear. Le dolían 

los ojos, se estrujaba los párpados, volvía a mirar. El color del cielo seguía siendo negro 

como la tinta china y la luna y las estrellas seguían estando muy quietas, cada cual en su 

sitio. 

La despertaron las luces del amanecer. Helena lagrimeó. Después, se consoló pensando 

que a la noche no le gusta que le espíen los secretos.» 

Eduardo Galeano in Espejos (Galeano, 2008) 

 

2. Percepções das paisagens nocturnas e da luz: abordagem 

histórica 
 

Quando se fala da luz é inevitável falar primeiramente da noite, como condição da existência 

de luz. Tal como é inevitável referir a relação de ambas com o Homem, ou o seu papel com 

a urbe. Isto, uma vez que, por um lado, é a evolução do entendimento, face às paisagens 

nocturnas e a consequente introdução da luz, que permite inserir as preocupações desta no 

contexto actual de metrópole, de cidade, de espaço e de lugar. E, por outro lado, permite 

falar da luz no contexto da Arquitectura Paisagista, mais concretamente no projecto de 

Paisagem.  

Deste modo, pretende fazer-se uma reflexão acerca da natureza e importância da luz, 

abordando as concepções antigas e modernas, articuladas também com os vestígios e a 

ausência de luz. Bem como, a relação que esta desenvolve com o Homem, não só como 

experiência, mas como símbolo e elemento de representação. 

Portanto, pelo exposto entra-se, assim, nas áreas do Planeamento Urbano, da Sociologia 

Urbana, do Urbanismo, da História das Cidades e da própria evolução da Paisagem. 

Contudo, a referência às mesmas considera-se fundamental, como tema introdutório da 

principal questão deste trabalho, que se relaciona com a concepção de paisagens nocturnas 

e com as próprias estratégias para desenhar estes espaços, com vista a criar e valorizar 

ambientes. 
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Ao longo da História, segundo Horts (2010), a civilização ocidental foi desenvolvendo uma 

relação especial com as noções de luz e de escuridão, que vão desde os antigos mitos à 

própria noção de luz.  

De referir, portanto, que vem desde os primórdios a analogia de que o luminoso é bom e, o 

seu oposto, a escuridão/o escuro é mau. Que, por sua vez, impregnou tudo desde a religião, 

a filosofia, a moral, a teoria do conhecimento, a ciência até inclusive a linguagem coloquial. 

Contudo, ainda segundo o mesmo este facto tem, sem dúvida, um fundamento biológico, 

pois o Homem é um animal diurno e como tal depende da luz para sobreviver. Assim, o 

medo instintivo da noite é um reflexo da forma como o antepassado do Homem, nos tempos 

mais remotos da História da Evolução Humana, temia a noite e os seus perigos. 

No entanto, o Homem na sua evolução teve necessidade de compreender a noite e de 

superar o terror inicial que a escuridão lhe suscitava, para conseguir habitá-la. Daí que, este 

esforço de interpretação do funcionamento cósmico da noite e das suas implicações sobre a 

Terra, convertem-no numa fonte da história do pensamento humano, tanto no campo 

matemático, como no campo filosófico e religioso (Armengaud, Armengaud, & Cianchetta, 

2009).  

Mediante isto, a “derrota da escuridão” não é só uma significativa conquista evolutiva mas 

representa, também, um progresso tecnológico e cultural. Progresso que transformou 

decisivamente a forma de vida humana, ao permitir alargar artificialmente a duração do dia e 

assim prolongar todas as actividades humanas, antes condicionadas ao período diurno 

(Horts, 2010). 

Todavia, é sobretudo a importância da noite, enquanto atribuição cultural, que é aqui 

explorada, uma vez que esta se converteu num motivo para a criação de paisagens 

nocturnas. Primeiramente como uma questão da representação artística, depois através dos 

jardins do Renascimento, mais tarde nas cidades-luz do século XIX, e, por fim nas 

metrópoles evento-baseadas do século XXI (Armengaud, Armengaud, & Cianchetta, 2009). 

Mas, a evolução dos tempos criou um modelo de sociedade no qual, desde as actividades 

económicas às de recreação, o ser humano se foi separando do ritmo natural da sua 

evolução, baseado na adaptação ao ciclo natural de alternância dia-noite (Horts, 2010). E, 

daqui surge a questão: Quererá isto dizer que o próximo passo será humanizar 

definitivamente a noite, eliminando a adaptação à alternância natural dia-noite? 

(Armengaud, Armengaud, & Cianchetta, 2009)  

Para responder a esta questão de forma a minimizar potenciais extremismos, a evolução 

passa por pensar a noite. O que se traduz, de acordo com Armengaud, Armengaud, & 

Cianchetta (2009), em deixar de lado o planeamento nocturno que segue os critérios diurnos 

e em promover uma reconfiguração da noite que segue os critérios que se baseiam no 

entendimento de uma “outra natureza” do mesmo mundo.  

Assim, seguindo os mesmos autores, a configuração da noite deve ser feita precisamente 

através da compreensão de que a noite é o negativo do dia, e que se existe uma realidade 

diurna e outra nocturna, o pensamento deverá inventar o modo de relacioná-las para poder 

ir mais além do óbvio e do oculto. 
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Mas, no entanto, neste processo evolutivo futuro é preciso não esquecer que as alterações 

à ordem natural a desequilibram. De que é exemplo a poluição luminosa, cujos efeitos 

negativos são uma parte do preço a pagar pelo modelo de desenvolvimento que a 

humanidade atingiu, sendo que esta mesma poluição luminosa tem como consequência o 

empobrecimento não só cultural mas, também, da biodiversidade e da própria saúde (Horts, 

2010). 

Neste contexto, há que traçar um plano de futuro relativamente às intervenções nas 

paisagens nocturnas, de forma a estabelecer um compromisso de evolução benéfica ao ser 

humano, sem contudo retirar a excitação da criação de novas paisagens e ambientes 

nocturnos. 

Em conclusão, olhar o futuro implica reflectir sobre o passado, com base neste pressuposto 

seguiu-se o exposto no livro Nightscapes (Armengaud, Armengaud, & Cianchetta, 2009). De 

modo que antes de se fazerem considerações sobre as paisagens nocturnas, enquanto 

novo espaço de actuação do Homem, segue-se uma breve evolução das paisagens 

nocturnas tendo como pano de fundo a relação do Homem com a noite. 

 

2.1 Enigma natural da existência primitiva 

 

A paisagem nocturna primitiva é, em primeiro lugar, a noite negra, quando a paisagem 

desaparece e só se pode intuir. Mas é também uma paisagem do perigo, pois os grandes 

predadores caçam durante a noite, o que obriga os povos primitivos a proteger-se, por 

exemplo trepando às árvores, para não serem devorados durante o sono. Estes vivem 

amedrontados e angustiados permanentemente, não só pelos perigos dos predadores mas 

também pelos perigos que o refúgio em altura, nas árvores, constitui para o Homem. 

Em alternativa, estes povos optam por 

dormir durante o dia para recuperar o 

sono da noite, e aqui surge a escolha 

da caverna [Fig.I], como um novo 

habitat. Que, por sua vez, modifica 

também as relações com a noite, pois 

a partir da entrada pode observar-se a 

escuridão, em vez de ser engolido por 

ela. Assim, quando o sol descia no 

horizonte e a noite surgia, a escuridão 

apoderava-se sobre a terra e o céu. E 

face a isto, o Homem encarava a noite 

como um enigma. 

Por conseguinte, a paisagem nocturna das origens consiste na descoberta de um céu 

estrelado como um espectáculo à distância, mostrando uma paisagem incansável, que pode 

ser lida como uma explicação possível da ordem das coisas. 

Desta forma, a paisagem nocturna é em primeira instância uma experiência natural, a 

experiência do espectáculo celeste. Mas é também uma experiência do infinito para aqueles 

Figura I: Pinturas da caverna de Lascaux em França, 
datadas de 17 000 a.C., correspondem às primeiras 
Paisagens conhecidas, concebidas pelo Homem (Fonte: 
http://www.nationalgeographic.com/) 
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que, como os pastores, os marinheiros, ou os adivinhos, o sabem ler e o reconhecem ainda 

que se altere, de certa forma, de lugar para lugar. 

Consequentemente, a observação da noite traz ao Homem a percepção do Universo através 

da leitura do céu à noite. O que, por sua vez, converte estas observações num 

conhecimento baseado na arte da previsão e do cálculo dos efeitos do céu sobre a terra. 

Deste modo, à ciência do nocturno associam-se os mitos sobre as origens que o Homem 

tenta explicar. E, eventualmente, surge o domínio do Homem que possui este 

conhecimento, em relação àquele que não o tem. Isto determina que nas organizações 

sociais das primeiras épocas da Humanidade as ligações com a noite sejam muito distintas, 

relativamente a outros períodos da História. 

Entretanto, paralelamente, à introdução do fogo, o espaço – caverna permite mantê-lo com 

mais facilidade, proporcionando situações sociais nocturnas que modificam as relações 

entre os membros do grupo, que passam a partilhar comida, calor e a sensação de 

segurança. 

A noite torna-se habitável e surge deste modo a demarcação entre o interior e o exterior. Um 

confronto perante a escuridão, entre a escuridão habitada e portanto visível, materializada 

pela caverna, e a escuridão que permanece em estado selvagem, furtiva, dada pela 

paisagem envolvente. 

Desta forma, a noite converte-se num objecto cultural que distingue o ser humano do seu 

envolvente, a caverna transforma-se no lar do Homem, e a cena nocturna no palco das 

histórias de caça e da noite percorrida. O domínio do medo da noite, por parte do Homem, 

traduz-se na aprendizagem de vivência da paisagem nocturna como uma realidade 

geográfica, climática e animal. 

Em conclusão, a relação da existência primitiva com a noite foi encará-la como um enigma 

natural, que o Homem tentou assimilar e compreender através das suas observações. 

Assim, quando a posição do Homem no território é alterável também a sua relação com a 

noite é. 

 

2.2 Noites nómadas e sedentárias 

 

Entretanto, os povos primitivos evoluíram e, já na fase do nomadismo, porque sabem ler o 

céu criam um modo de vida que lhes permite a deslocação ao longo de grandes distâncias. 

Especialmente para aqueles que tinham de se deslocar até regiões mais áridas, e que 

possuíam a noção de que deslocar-se à noite é menos cansativo do que durante o dia. Por 

conseguinte, há um abandono da noção de território centralizado, sobretudo se o Homem é 

capaz de levar consigo o fogo e o lar. 

Estas deslocações obrigaram o Homem a ler o céu como um mapa, a utilizar a posição das 

estrelas como uma bússola, a navegar entre as sombras e a saber decifrar a escuridão do 

terreno. E, mediante este contraste entre o diurno e o nocturno surgiu um conhecimento que 

permitiu medir o tempo e o espaço. Mas também antecipar as estações e orientar as 

deslocações do grupo e quem soubesse ler o céu convertia-se num guia muito influente. 
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Consequentemente, estas deslocações originam uma nova relação com a noite, entendida 

como paisagem. Pois, apesar de infinito, o céu através das estrelas permite uma localização 

determinada num território. Ou seja, isto conduz à concepção de que a noite oferece uma 

escala para a paisagem e, portanto, à existência de uma ciência da paisagem nocturna 

projectada no céu, de que a compreensão terrestre é uma consequência indirecta, no 

período nocturno.  

A descoberta da relação entre o céu e a terra institui a noite como o contexto privilegiado do 

encontro simbólico entre o Homem e a natureza, esta união explica o culto à lua, 

consequentemente o reger das sociedades nómadas. 

Contudo, com o Neolítico, abandonam-se as práticas nómadas, voltando-se ao 

sedentarismo. O Homem deixou de necessitar deste conhecimento descomunal sobre a 

experiência da noite. O que originou que a sua relação com os elementos, noite e paisagem, 

fosse votada ao esquecimento. Em consequência, a paisagem nocturna converte-se então 

na paisagem do medo e do negativo. 

Assiste-se, por um lado, ao foco de atenção das sociedades agrárias no sol que rege as 

colheitas e, por outro lado, no temer da noite relegada ao exterior das casas. Os povos 

levantam-se e deitam-se com o sol e projectam sobre a noite todas as coisas que não 

funcionam. Ou seja, tudo o que ocorre na face oculta do sol e que contradiz a sua força, por 

exemplo, como acontece com as geadas destruidoras das culturas, as quais se produzem 

durante a noite. 

Esta tensão entre o solar e o nocturno surge na transição entre a Idade do Bronze e a Idade 

do Ferro. Especialmente nas arquitecturas e nas paisagens celtas, como na Bretanha, em 

Inglaterra e na Irlanda, nas distintas disposições de dólmenes (câmaras dos mortos, 

túmulos), menires (pedras únicas) ou cromeleques (grupos de pedras), géneros de templos 

de pedra abertos ou túmulos, cujas janelas recolhem os raios dos astros em instantes muito 

precisos: equinócios, solstícios, etc… (Armengaud, Armengaud, & Cianchetta, 2009; Jellicoe 

& Jellicoe, 2004) 

Contudo, a história recente da arqueologia 

destes monumentos celtas mostra uma 

descoberta fundamental, ou seja, o que se 

acreditava destes lugares estarem 

consagrados exclusivamente ao sol, não é 

verdade. Estes, são na realidade autênticos 

relógios cósmicos, que frequentemente 

encerram um mistério lunar como ocorre em 

Stonehenge [Fig.II] Aliás, estes monumentos 

estavam organizados secretamente para 

permitir o encontro da astronomia solar com a 

astronomia lunar. 

Desta forma, os sacerdotes astrónomos das sociedades solares eram os guardiões de um 

conhecimento lunar que legitimava e glorificava a fonte do seu poder. De tal modo, que 

governar o céu significava ser capaz de converter o dia em noite e inverter a prioridade sol-

lua. 

Figura II: Monumento neolítico de Stonehenge, 
na planície de Salisbury, em Wiltshire, Reino 
Unido, datado de 1500 a.C. (Fonte: 
http://www.megalithic.co.uk/) 
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Conclusivamente, o conhecimento da noite voltou a ter importância nas sociedades do 

mundo antigo, que se manifestou também na Grécia Antiga. 

 

2.3 Mitologia grega 

 

Hesíodo, o mais antigo poeta grego conhecido, ouviu falar de Stonehenge, como o mostram 

os seus escritos onde existem relatos de uma ilha longínqua a Oeste, lugar onde se 

encontrava a noite. É a sua obra Teogonia, um poema mitológico também conhecido por 

Genealogia dos Deuses, que introduz Nyx, a deusa da noite, referenciada também noutras 

obras como no Dicionário dos Símbolos (Chevalier & Gheerbrant). 

Esta e os seus filhos estão todos situados a Oeste, onde o sol desaparece a cada 

entardecer, e facilmente se compreende que nos mitos da criação a noite forma um sistema 

cosmológico paisagístico, dado que contem os principais tópicos do universo grego. O 

nocturno é sempre ilusório, incerto, maravilhoso e amenizante, logo a noite é o elemento 

que transcende as divisões naturais, pois existe no céu, na terra e debaixo da terra ou nos 

mares. 

Nyx é a deusa-mundo pavorosa, mas também deusa positiva, pois abre um tempo 

intermédio, o dia, uma trégua em que a reflexão é possível, a noite é portadora de conselhos 

abrindo outras perspectivas. Aliás, é curioso notar que a Filosofia e a deusa grega Nyx, 

partilham o mesmo símbolo animal, a coruja. Sendo que a deusa Nyx é quase sempre 

representada sobre uma carruagem alada arrastada por corujas e vestida com roupas 

estreladas. 

Assim, as paisagens nocturnas constituem uma interface narrativa entre duas realidades: o 

sonho e a experiência; entre duas temporalidades: o presente suspendido e o futuro 

antecipado; e entre duas qualidades: a inspiração e a sentença. 

Posteriormente à mitologia das origens, surgem dados referentes a três deusas gregas 

irmãs, que partilham os atributos da noite, uma nova trindade nocturna: Hécate, Ártemis e 

Selene que, também, nos descrevem alguns dos seus atributos como os que se seguem: 

Selene é a deusa da lua, símbolo do céu cósmico e feminino, mas também da transição 

entre a vida e a morte. Esta representa outra escala do céu, da vida e, vista do céu, de que 

a morte de cada indivíduo não é mais que uma ínfima transição, num ciclo interminável. 

Selene é a deusa do céu nocturno, do infinito, do supra terreno, do que está fora da nossa 

compreensão. 

Por sua vez, Ártemis é a deusa 

caçadora, guardiã da virgindade 

e na realidade não está 

implicada na matança dos 

animais. Esta representa um 

papel iluminador para o seu pai 

e os seus irmãos, pois a sua 

condição de virgem confere-lhe 
Figura III: Caccia notturna de Paolo Uccello, datada de 1460 
(Fonte: http://www.bestpriceart.com/) 
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o estranho poder de saber ler os trilhos dos animais à noite, quando se deslocam de um 

lado para o outro. Ou seja, Ártemis não participa na caça, é mais a guia dado que sabe ler o 

outro mundo, o dos animais, ao identificar os seus percursos e logo conduzir os homens do 

clã divino à caça, durante o dia, com o fim de surpreender os animais adormecidos [Fig.III]. 

Finalmente, Hécate é a deusa dos caminhos e das encruzilhadas, preside ao destino, 

especialmente na escuridão, quando os destinos podem modificar-se devido a erros de 

orientação. Esta é invocada para a protecção das colisões, dos erros de percurso, daí que 

desce aos infernos para acompanhar aqueles que chegam ao fim do seu caminho e, ao 

mesmo tempo, é a deusa dos marinheiros que lêem o céu para poderem navegar à noite, 

sendo agraciada nos barcos e nos cruzamentos de caminhos. 

Assim, estas três irmãs repartiam-se mais ou menos, pelo céu, terra e profundidades, e 

representam também as três idades da vida, a juventude através de Ártemis, a fecundidade 

em Selene e o desejo por Hécate. Mas, sobretudo, encarnam objectivos muito diferentes na 

noite enquanto paisagem: o segredo da natureza para Ártemis, os ritmos celestes para 

Selene e a tragédia dos itinerários terrestres para Hécate. 

De concluir, portanto, que também na mitologia grega é dada uma grande importância à 

noite, personificada consecutivamente em várias deusas. Contudo, a visão mitológica grega 

evolui consequência do desenvolvimento do pensamento científico. 

 

2.4 Origem do pensamento 

 

Se os gregos discutem a noite a partir do ponto de vista científico fazem-no sobretudo como 

problema. Isto, dado que nos sistemas físicos baseados numa teoria dos elementos a noite 

é enganadora, pois esta não é o céu, este nem sempre está escuro, e muito menos é o fogo 

donde provêm as estrelas ou o sol. 

Assim, de acordo com o cientista grego Ptolomeu, a noite é considerada como um 

fenómeno do céu, um caso especial da rotação das esferas celestiais, bem como 

epifenómeno, a condição ou algo "sobre" ou "acima de", ou inclusive como clima. 

Pois, na realidade, a noite é uma incoerência que submete o pensamento científico a uma 

dura prova, ao mesmo tempo que o favorece através da observação das estrelas. Portanto, 

se muitas hipóteses científicas relativas às estrelas são correctas, a maioria das teorias 

astronómicas antigas esbarram com o estatuto da noite, à luz dos nossos conhecimentos. 

De modo que, este paradoxo conduz à distinção entre a noite e o céu, a noite como uma 

noite fenomenológica, sensível e ilusória, e o céu como uma noite cósmica, supersensível e 

autêntica. 

Também o mito platónico da caverna, in A República de Platão, deve ser considerado como 

caso em que a noite é a resposta ao mistério do pensamento, pois a noite é um conceito 

chave da sua filosofia, sobretudo no plano simbólico. 

«…uma paisagem invisível condiciona a visível…»  

(Calvino, 2009) 
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Por conseguinte, ao falarmos dos mitos nocturnos, refira-se o Capítulo VII de A República, a 

Alegoria da Caverna, na qual Platão descreve uma caverna onde estão confinados homens. 

Homens que, por força das circunstâncias, chegam à conclusão que o jogo de sombras que 

contemplam na masmorra não é mais que a própria realidade.  

Neste relato, Platão monta uma verdadeira cenografia teatral com os escravos de costas e 

acorrentados, um caminho que ascende até à superfície, personagens que empreendem 

este caminho e um fogo que projecta as sombras das figuras até ao fundo da caverna, para 

onde se dirigem os olhares dos acorrentados. As sombras percepcionadas por estes três 

homens revelam múltiplas realidades, consoante as deformações dadas pelas variações da 

intensidade do fogo e consoante o que cada um destes homens vê. Contudo, estas sombras 

não são mais que sombras, isto é, imagens do negativo. 

Entretanto, um escravo consegue desfazer-se das suas correntes, percorrendo o caminho 

que o leva à superfície, a fim de descobrir o princípio de projecção das sombras: a luz 

artificial do fogo, que o leva numa “viagem” até à verdade. E, depois de dias dedicados a 

esconder-se e de noites dedicadas a discernir as profundidades da escuridão, o escravo 

liberto descobrirá a relação entre a sombra e a luz projectada através da lua, ao observar 

um reflexo num charco.  

Através desta analogia entre o duplo positivo, o reflexo e o duplo negativo, a sombra, o 

escravo liberto compreenderá que a realidade é fundamentalmente ambígua, e que o 

conhecimento é um processo de ascensão.  

Na realidade, a metáfora platónica visa mais a revelação das etapas da descoberta das 

relações entre as imagens e as coisas reais, e entre as coisas e os princípios da sua 

projecção, como processo de aquisição do conhecimento. 

Assim, a noite é o elemento nativo do conhecimento, resultado de um esforço de 

interpretação, de forma que a “visão nocturna” é a resposta ao mistério do conhecimento, e 

nesta acepção a opção platónica deve ser considerada. Pois é o processo das sombras que 

é a condição do conhecimento, dado que o conhecimento que nos é acessível não é o do 

sol, ou seja, o da realidade visível, mas sim o dos seus reflexos e sombras, onde reside a 

sua explicação e o verdadeiro conhecimento. 

O que leva à conclusão, de que o único conhecimento possível é o dos estados intermédios, 

o das nuances ou gradações, o das sombras. No fundo, de facto, a noite sim ensina-nos a 

mecânica do Universo ao proporcionar-nos muito mais informação sobre o céu do que o dia, 

ensinando-nos que as coisas do dia não são mais que sombras imperfeitas, que imitam as 

razões das mecânicas celestes, que essas sim são perfeitas. 

De referir, ainda, que na Antiguidade, a história da ciência e da filosofia frequentemente se 

fundem e a posteridade das ideias de Platão, presente em Timeo, n’O Banquete e n’ A 

República, perduram no mínimo até à Idade Média. Acabando por influenciar especialmente 

os idealistas neo-platónicos, como por exemplo Plotino que desenvolveu uma estética da 

escultura inspirada numa visão estrelar, directamente nocturna, em que o belo é um ideal 

erigido à luz das estrelas e da lua. 
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Assim, conclui-se que o simbolismo e o significado da noite, segundo Platão perduram até 

se verificar uma ruptura do significado positivo e glorioso da noite, para uma visão negativa 

e ligada ao obscuro e desconhecido, operada pela Época Medieval. 

 

2.5 Mundo branco ou preto 

 

Entretanto, a metafísica medieval baseia-se totalmente em torno da polaridade sombra-luz e 

o cristianismo acaba por radicalizar as oposições. E, portanto, opera uma regressão de 

lógica em termos morais ou eucarísticos na forma de encarar a noite. Isto é, a noite passa a 

ser olhada como a prova do diabólico, da adversidade, dos massacres e, no melhor dos 

casos, da origem do mistério. Enquanto o dia é a prova da revelação, dos milagres, das 

boas palavras e da vitória do bem. 

A noite converte-se de novo num exterior que há que banir, pois esta personifica a paisagem 

do desastre, da guerra e das epidemias, da fome e dos acidentes climáticos, ou seja, todos 

os medos estão ligados a partir de agora ao nocturno. Por exemplo, como acontece com os 

eclipses que suscitam um autêntico pânico apocalíptico, ou no caso das cidades que se 

encerram ao cair da noite com o objectivo de protecção e isolamento em relação ao 

território, desconectado e abandonado à sua própria sorte do outro lado do fosso. 

De assinalar, com efeito, que na Época Medieval a noite é, antes de tudo, uma paisagem de 

apagão, de suspensão, de retiro, pois esta assinala o fim da eficácia urbana. 

Se por um lado, só o Carnaval conseguirá deter esta noite ordeira e defensiva, pois retoma 

o velho rito de Saturnália, antiga festividade da religião romana dedicada ao templo de 

Saturno e à mítica Idade de Ouro, em que durante os festejos se subvertia a ordem social e 

os escravos temporariamente eram homens livres. 

Por outro lado, a noite converte-se num desafio de combate para os crentes, por isso, se 

incentiva a oração nocturna como resposta para dissipar as escuridões. Assim, surge toda 

uma mística das sombras especialmente nos cistercienses, monges de hábitos brancos, que 

fundam uma nova ordem monástica para dar resposta às liberdades que se permitem aos 

beneditinos, por oposição monges de hábitos negros. 

Como se de uma luta com a natureza se tratasse inventaram-se as primeiras fábricas 

agrícolas, têxteis e metalúrgicas, desenvolvendo-se as terras agrícolas num princípio de 

humanização da natureza, que relega a noite a fenómeno climático. E, como se fosse algo 

natural tentam prolongar a jornada até à noite, por exemplo durante as colheitas, assim 

irrigam-se os lagos, melhoram-se os cultivos e desenvolvem-se sistemas de iluminação que 

permitem trabalhar inclusive de noite. 

Desta forma, por intervenção dos cistercienses, uma das únicas paisagens nocturnas da 

Idade Média que não está vinculada com o terror é precisamente a colheita nocturna. 

Dado que a metafísica do branco-negro é uma retórica de combate, a noite converte-se na 

anti-metafísica, isto é, na contestação do poder, na recusa do outro e da diferença, no 

proibido, no segredo. Assim, a noite converte-se num espírito e numa forma de experiência, 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%A3o_romana
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pois esta é a máscara mais do que a razão social, ou seja, é o riso, a sedução, a atracção, a 

aspiração, é o excesso, mas também as descobertas, a intimidade e as promessas. 

E, ainda referindo os mesmos autores, no intuito de demonizar o espírito nocturno, a Idade 

Média nomeou as bruxas, convertendo mesmo na linguagem vulgar o nome Hécate para 

designar as mulheres que advinham a sorte. E, se os primeiros cristãos romanos se 

escondiam à noite nas catacumbas, os membros destes cultos celebram à noite encontros 

festivos em plena natureza. O que corresponde à maior das provocações, ao celebrar-se a 

natureza como uma fonte de contra-poder e manifestar uma total confiança na noite negra, 

surgindo aqui os bosques primitivos como refúgio de “espíritos livres” que fugiam da 

Inquisição. 

Assim, é de mencionar que o demonizar da noite na Idade Média e do obscuro torna os 

bosques no cenário físico associado por excelência. O que se traduz também no imaginário 

dos homens das letras desta época.  

 

2.6 Condição narrativa e de espectáculo 

 

Na Idade Média, a noite apresenta um poder fictício, dado que na essência é um imaginário, 

um mundo, e as paisagens nocturnas são precisamente os suportes do dito imaginário, 

como o monte ou, sobretudo, o bosque um dos principais tópicos nocturnos que 

corresponde à encarnação das escuridões (Armengaud, Armengaud, & Cianchetta, 2009).  

O bosque é o cenário obscuro de numerosos textos importantes dos finais da Idade Média. 

Trata-se de um território de descoberta mágica, no fundo, os bosques misteriosos são essas 

personagens que aparecem nos contos dos irmãos Grimm, ou de Perrault. 

Aliás, o bosque como paisagem nocturna é um ponto obrigatório de partida para muitos dos 

textos fundadores da literatura moderna, como La Divina Commedia [A Divina Comédia] de 

Dante, em que a noite é um contexto dramático que vincula os sonhos deste mundo com os 

infernos.  

Também Hypnerotomachia Poliphili [A luta amorosa de 

Poliphilo em um sonho], de Francesco Colonna, é um 

marco, revelando-se como um tratado de arquitectura e de 

paisagem escrito na forma de ficção, e também este texto 

se inicia com um sonho que começa num bosque escuro e 

perigoso [Fig.IV]. E, se esta obra propõe jardins repletos 

de ruínas, o seu esplendor brilha sob a lua para anunciar 

uma estética nova, em que o nocturno adquire um carácter 

de preciosidade, de refinamento, apresentando-se aqui a 

noite como um elemento fruto da descrição e da 

experiência. 

 De referir, ainda, que este tratado inspirado directamente 

pela literatura, através de Dante, e pela filosofia de Plotino, 

inscreve-se também no contexto das relações com o 

Figura IV: Representação do 
Sonho de Hypnerotomachia 
Poliphili de Francesco Colonna, 
datado de 1546 (Fonte: 
(Armengaud, Armengaud, & 
Cianchetta, 2009)) 
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oculto, com o dissimulado, presentes nas obras de numerosos arquitectos e criadores de 

jardins do Renascimento até às guerras de religiões, como por exemplo em Alberti ou Serlio. 

Os jardins das villas do Renascimento e, mais tarde, dos castelos clássicos visitam-se 

também à noite e oferecem mensagens secretas destinadas a certos iniciados. 

Consequentemente a noite passa progressivamente de 

condição narrativa a palco de espectáculo. Exemplo 

disto, são muitas das obras teatrais de Shakespeare, 

como A Midsummer Night’s Dream [Sonho de uma noite 

de Verão], The Tempest [A Tempestade], Romeo and 

Juliet [Romeu e Julieta] e Macbeth, que decorrem na 

escuridão. E, em que nestas a noite se liberta do limite 

temporal para se converter numa manifestação 

climática e sobrenatural, verificando-se mesmo um 

aparecimento da paisagem no teatro. 

Isto claro, apesar de em termos cenográficos estas 

frequentes situações nocturnas não serem simples 

instalações em cena, pois na época de Shakespeare o 

Globe Theatre [Fig.V] era um anfiteatro a descoberto.  

Onde as representações decorriam só ao meio-dia para poupar os gastos de iluminação 

com velas e evitar o risco de incêndios, muito frequentes nos teatros londrinos da época, e 

em que para se dar corpo à escuridão recorria-se à instalação dum foco de luz no primeiro 

plano da cena. 

De referir, no entanto, que a representação do nocturno no teatro isabelino consequência da 

dissociação da sua carga narrativa, constitui uma das etapas que marcam a troca do status 

cultural do nocturno. Assim, este deixa de ser uma ilusão do pensamento para se converter 

num cenário, em que o teatro consegue reduzir o simbolismo através da iluminação, que 

não é mais do que o que os homens utilizam para combater a escuridão. 

Em consequência, a cenografia influencia a cidade ao ponto de a “redesenhar”. No entanto, 

basta pensar em muitas das pinturas quatrocentistas para perceber como a imagem da 

cidade proposta é uma verdadeira cena de teatro, entendida à semelhança dos 

espectáculos de então (Ravelli, 2007). 

 

2.7 O claro-escuro e as paisagens pintadas de negro 

 

Desde o início do século XV até aos nossos dias, a luz natural representou um papel 

preponderante na “invenção” da paisagem e no seu desenvolvimento. Pelo que, a sua 

representação e valorização bem como o domínio da sua utilização foram alvo duma busca 

incessante. Isto, cruzando o surgimento do género pictórico, o desenvolvimento da arte dos 

jardins, a Land Art, até hoje, à criação e à composição das paisagens contemporâneas 

(Narboni, 2003). Contudo, é de referir que a história da pintura mostra como a noite foi um 

problema de representação.  

Figura V: Representação em selo 
do Globe Theatre em 1614, datada 
de 1995 (Fonte: 
http://postalheritage.org.uk/) 
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De referir que, portanto, a paisagem foi inicialmente um género pictórico e que a luz natural 

estava desta forma associada à sua representação. Surgindo este género na pintura 

flamenga do século XV, cujo pintor mais importante é Jan van Eyck (Ferrão, 1997; Narboni, 

2003). 

Aliás, a Escola Flamenga apresenta uma das suas bases na temática da natureza, 

caracterizando-se precisamente por uma representação realista da mesma. Esta é 

conseguida através da perspectiva aérea, na qual a noção das distâncias é dada pela 

gradação das cores, o claro versus o escuro, e pela relação natural do tamanho das figuras 

com os ambientes envolventes, verificando-se um cuidado extremo com o realismo dos 

mesmos, denotado pela abundância dos 

pormenores (Ferrão, 1997).  

Contudo, também a descoberta por parte dos 

flamengos do óleo de linhaça como aglutinante, ao 

invés da clara de ovo utilizada até aí, permite um 

desenho mais minucioso, mas também uma maior 

gama de cores, tornando-as simultaneamente mais 

brilhantes, leva a que em última análise seja 

possível uma melhor representação da luz (Ferrão, 

1997). 

É também no Renascimento do século XV, que 

surgem duas técnicas artísticas na pintura através de Leonardo da Vinci, o sfumato 

[esfumado] uma técnica para gerar gradientes de luz e sombra; e, o chiaroscuro [claro-

escuro], que se traduz numa reprodução dos objectos baseada na representação de 

contrastes dados pelo efeito da luz nos mesmos, e que levam às primeiras explorações do 

efeito da luz na pintura.  

De referir que a técnica pictórica do chiaroscuro representa uma inversão completa das 

relações entre o dia e a noite, dado que constitui uma percepção através de gradações e de 

relações, em vez de operar por contrastes anatómicos e cores planas. Ou seja, aparece o 

subjectivo na representação e a possibilidade de modelar a escuridão por meio de uma 

técnica. 

Mas, é a partir do século XVI, que a força de atracção pelo nocturno ganha corpo de uma 

forma completamente nova, pois a noite ao apresentar-se enquanto viagem, uma viagem 

até à noite real enquanto paisagem, origina a sua representação. Que, por sua vez, é 

conseguida na pintura barroca, dos séculos XVII e XVIII, com a representação de um 

naturalismo, conseguido através de uma radicalização do chiaroscuro que é designado por 

tenebrismo e foi desenvolvido por Michelangelo Caravaggio. Depois, em França, com o 

Classicismo de Nicolas Poussin ou Claude Lorrain [Fig.VI], através do tratamento formal da 

composição, das figuras e da cor, cujos temas são entre outros a paisagem que não é real, 

mas emociona o espectador de forma realista. E, por fim, com o Realismo do Norte da 

Europa, presente em Rembrandt [Fig.VII], ou talvez no maior pintor paisagista barroco, 

Jacob van Ruisdael (Cambotas, Meireles, & Pinto, Cadernos de História da Arte 7, 2004). 

Figura VI: Port de mer au soleil couchant 
de Claude Lorrain, datado de 1639 (Fonte: 
http://www.fineartprintsondemand.com/) 
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Na dimensão de paisagem, muito frequente nos 

séculos XVII e XVIII, veja-se o exemplo de 

Claude-Joseph Vernet, pintor francês, 

influenciado por Lorrain, que apresenta a 

dramaturgia dos fogos. Isto é, a marca de um 

sol-posto ou de uma lua que orienta o quadro e, 

em primeiro plano, uma cena com um fogo em 

torno do qual estão sentados alguns 

personagens, por exemplo pescadores [Fig.VIII].  

 

Esta abordagem é também passível de ser 

encontrada, por exemplo no célebre quadro de 

Rembrandt, De Nachtwacht [Ronda Nocturna] 

[Fig.VII], no qual que a representação de uma 

multidão num ambiente nocturno, amontoada na 

borda do cais, dá a noção que o quadro quase 

grite: Aqui vai acontecer algo! Aqui, efectivamente, 

a sensação de drama em suspensão é enaltecida 

pelo ambiente nocturno e, também, pela estranha 

atmosfera que reúne estes personagens a essa 

hora. 

 

A noite começa, assim, a formar parte da técnica de representação pictórica, destinada a 

apresentar cenas o mais eficaz possível do ponto de vista dramático. O que dá origem a 

quadros cuja interpretação não tem um único significado, mas permite um conjunto deles, 

decorrentes de cada contemplação e da imaginação de cada um. 

No século XIX surge o Romantismo, em que o tema das paisagens, entretanto abandonado 

pelo Neoclassicismo, é novamente valorizado. Aqui, a natureza é entendida como um 

estado de alma, dando-se preferência a tudo aquilo que emociona ou constitui um escape à 

rotina da vida urbana. Isto, nomeadamente através de tempestades, de catástrofes naturais 

e de paisagens agrestes, isoladas ou montanhosas entre outras coisas (Ferrão, 1998).  

É precisamente neste período que se descobre a beleza das serras, das cascatas selvagens 

e das falésias batidas pelo mar, pois trata-se dum movimento pictórico onde se valoriza a 

cor, a mancha, o movimento e o dramatismo naturalista, e em que as obras são de grandes 

dimensões para chamar a atenção do público (Ferrão, 1998).  

Assim, destacam-se na pintura paisagista, John Constable e William Turner [Fig.IX], que 

operam a transição da pintura romântica para o Naturalismo (Cambotas, Meireles, & Pinto, 

Cadernos de História da Arte 8, 2004). 

Constable explorou intensamente a temática paisagista, interessando-se particularmente 

pelo lado plástico e técnico da natureza do céu. Este, iniciou a pintura ao “ar livre” que levou 

ao extremo, ao pintar sob fortes tempestades para melhor captar os efeitos dramáticos das 

Figura VII: De Nachtwacht de Rembrandt, 
datado de 1642 (Fonte: http://www.ibiblio.org/) 

 

Figura VIII: La Nuit: un port de mera au 
clair de lune de Claude Joseph Vernet, 
datada de 1773 
(Fonte:http://observador.weblog.com.pt/) 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/De_Nachtwacht
http://nl.wikipedia.org/wiki/De_Nachtwacht


24 
 

formas e da luminosidade (Cambotas, Meireles, & Pinto, Cadernos de História da Arte 8, 

2004).  

O paisagista Turner explorou o estudo da técnica 

da mancha, tendo-se aperfeiçoado no tratamento 

da luz e dos ambientes tempestuosos. 

Inicialmente a sua pintura esteve carregada dum 

dramatismo romântico ou nostálgico, presente 

nas temáticas ligadas ao mar, aos barcos e aos 

naufrágios [Fig.IX] (Cambotas, Meireles, & Pinto, 

Cadernos de História da Arte 8, 2004). 

Seguidamente os artistas começam a defender 

que a pintura deveria ser tão científica como as 

outras ciências representando o que é concreto. 

Ou seja, a realidade envolvente, o que se traduz que em meados do século XIX, alguns 

pintores franceses instalam-se na aldeia de Barbizon, na floresta de Fontainebleu, 

originando a Escola de Barbizon ou a pintura realista e naturalista (Cambotas, Meireles, & 

Pinto, Cadernos de História da Arte 8, 2004). 

Enquanto, por um lado, o Realismo se traduz numa pintura como forma de luta, quer dizer 

em que esta é usada para fazer crítica à sociedade. Por outro lado, o Naturalismo mostra 

um respeito pela realidade como ela é, onde o mais importante é o objecto não havendo 

crítica subjacente (Ferrão, 1998).  

Desta forma, as características da Escola de Barbizon são a tentativa de representação fiel 

da natureza, o que por vezes se traduz na captação de determinado cambiante atmosférico. 

Assim, a pintura é feita ao “ar livre” e com recurso às novas tintas sintéticas, em telas de 

pequenas dimensões, devido à necessidade de rapidez na sua realização fruto das 

mudanças atmosféricas e dos próprios efeitos da luz (Ferrão, 1998).  

Destacam-se na Escola de Barbizon, o 

fundador, Théodore Rousseau, Charles-

François Daubigny e Constant Troyon 

(Cambotas, Meireles, & Pinto, Cadernos de 

História da Arte 8, 2004; Ferrão, 1998). De citar, 

ainda, alguns pintores influenciados pelo 

Naturalismo e Realismo, como Jean-François 

Millet, Gustave Courbet e Camille Corot 

(Cambotas, Meireles, & Pinto, Cadernos de 

História da Arte 8, 2004; Ferrão, 1998). 

Durante a segunda metade do século XIX, face 

ao clima de estabilidade e ao progresso 

tecnológico surge um novo movimento, o 

Impressionismo. Este, traduz-se numa procura da captação do instante luminoso, em 

constante mutação, no qual a sombra e os reflexos da luz se tornam tão ou mais 

importantes do que o alvo concreto do artista. Deste modo, utilizam-se pequenos traços e 

pinceladas rápidas, que dão origem a uma pintura à base de manchas coloridas justapostas, 

buscando-se a complementaridade dos tons, mas recusando-se o negro (Ferrão, 1998). 

Figura IX: The Fighting Téméraire de William 
Turner, datado de 1838 (Fonte: http://arrakis-
melange.blogspot.com/) 

 

Figura X: Impression soleil levant de Claude 
Monet, datado de 1872 (Fonte: 
http://peregrino-bg.blogspot.com/) 
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De destacar Claude Monet, como principal figura do Impressionismo. Que ao estudar o 

efeito da luz sobre as coisas, cria a obra “Impressão Sol Nascente”, sobre a qual um 

jornalista fez a afirmação: “Selvagens obstinados, não querem por preguiça ou incapacidade 

terminar seus quadros. Contentam-se com uns borrões que representam as suas 

impressões. Que farsantes! Impressionistas!”, dando nome ao movimento [Fig.X] 

(Cambotas, Meireles, & Pinto, Cadernos de História da Arte 9, 2004; Ferrão, 1998).  

De mencionar, ainda, Pierre-Auguste Renoir que 

apesar de pintar essencialmente a figura humana, 

o faz com uma técnica “fugaz e trémula”, resultado 

da filtragem da luz pelos arvoredos ou pela 

reflexão na água [Fig.XI]. Ou Camille Pissarro, um 

pintor de paisagens, cuja principal característica é 

o ponto de vista aéreo nalguns dos seus quadros 

[Fig.XII]. Ou ainda Alfred Sisley, também ele um 

pintor de paisagens que explora com frequência o 

tema das inundações (Ferrão, 1998). 

Seguidamente, em França, surge o Pós-

Impressionismo, como ruptura ao Impressionismo 

e ao Neo-Impressionismo, que explora uma pintura não somente dedicada a captar o 

momento e que, portanto, abandona a representação fotográfica que acontecia até aqui 

(Ferrão, 1998).  

De citar, Vincent van Gogh que praticou uma 

pintura no que diz respeito à Paisagem, de 

personificação da natureza, ao atribuir-lhe 

estados de alma visíveis nas suas obras. Paul 

Cézanne, que pratica uma pintura cuja principal 

preocupação consistia na representação das 

estruturas fundamentais dos objectos. Isto é, o 

que não se alterava com os cambiantes da luz, 

ajustando mesmo a natureza às regras da 

geometria. Ou Paul Gauguin que representa 

uma natureza alegórica, decorativa e sugestiva, 

ao defender que a pintura não é a cópia da 

realidade, mas sim a transposição mágica, 

imaginativa e alegórica (Cambotas, Meireles, & 

Pinto, Cadernos de História da Arte 9, 2004). 

No final do século XIX, aparece o Simbolismo, cuja pintura se baseia nos estados 

emocionais e anímicos. Isto no que se refere às angústias, aos sonhos e às fantasias, 

separando-se definitivamente a arte, da representação da natureza. O que leva ao 

abandono da pintura ao “ar livre” (Cambotas, Meireles, & Pinto, Cadernos de História da 

Arte 9, 2004).  

Outro movimento que surge neste período é o grupo Les Nabis, também eles simbolistas, 

mas que defendem as ideias de Gauguin, como quando este afirma: “Como vê esta árvore? 

Ela é verde. Use, portanto, o mais belo verde da sua paleta. E a sombra? Mais para o azul? 

Figura XI: Bal du moulin de la Galette de 
Auguste Renoir, datado de 1876 (Fonte: 
http://www.arts-wallpapers.com/) 

 

 

Figura XII: Boulevard Montmartre at night de 
Camille Pissarro, datado de 1897 (Fonte: 
http://www.theartwolf.com/) 
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Então não receie pintá-la tão azul quanto possível!” (Cambotas, Meireles, & Pinto, Cadernos 

de História da Arte 9, 2004). 

Todavia, com o início do século XX, o movimento Fauve [fauvismo] rejeita a objectividade da 

representação da natureza. Pois, aqui, o objectivo era a transmissão de emoções estéticas 

profundas através da cor (Cambotas, Meireles, & Pinto, Cadernos de História da Arte 9, 

2004).  

E, contemporaneamente, mas de forma oposta, o Expressionismo do movimento Die Brücke 

[A Ponte], que apesar de promover um corte contra a arte académica e contra o 

Impressionismo, preconiza uma relação mais pura e directa com a natureza. Este 

movimento supera os objectivos do movimento Fauve que eram apenas estéticos e de 

renovação estética. O que é possível verificar na obra de Emil Nolde, que procura a 

essência primitiva das origens da vida, do instinto, inspirando-se na figuração dos povos 

primitivos, onde a natureza é uma mescla de forças materiais e espirituais, que para o artista 

a arte deve revelar através do filtro individual que integra o artista (Cambotas, Meireles, & 

Pinto, Cadernos de História da Arte 9, 2004). 

É também nesta época que surge outro movimento Expressionista, o Der Blaue Reiter [O 

Cavaleiro Azul], que defendia a visão da natureza e do Homem “numa grande unidade 

existencial”. Assim, há uma reconquista da pureza da natureza, através da figuração, nos 

pintores Franz Marc e August Macke, e com uma tendência emotiva e abstracta da 

superfície, em Wassily Kandinsky (Cambotas, Meireles, & Pinto, Cadernos de História da 

Arte 9, 2004). 

Por fim, de referir ainda que, no inicio do século XX, com o surgimento do Cubismo de Pablo 

Picasso, a sua fase cezanniana é marcada pela análise de paisagens e objectos através 

duma profunda influência a partir da obra de Cézanne. O que se traduz em pinturas deste 

período constituídas por paisagens e casarios, definidas por grandes planos de cor 

(Cambotas, Meireles, & Pinto, Cadernos de História da Arte 9, 2004). 

Já na segunda metade do século XX, surge um movimento denominado de Surrealismo, 

que significa literalmente para além da realidade, em que alguns pintores modernos 

abordam a paisagem. Tal como, Henri Rousseau que aborda paisagens exóticas, sendo um 

dos primeiros pintores “naif”, ingénuo ou primitivista. Ou Max Ernst que cria ambientes 

fantásticos e eventualmente aterradores, representados com minúcia, onde seres e 

objectos, aparentemente inofensivos são mostrados como uma ameaça latente. Ou Yves 

Tanguy que cria paisagens insólitas em perspectivas aéreas, que correspondem a espaços 

estranhos, habitados por rochas e seres invertebrados, assemelhando-se ao fundo do mar 

ou aos desertos. Ou ainda, René Magritte que propõe numerosas paisagens do absurdo 

onde reina a luz, ou ainda Salvador Dalí que desenvolve um universo particular ao exibir 

paisagens surrealistas, cheias de formas estranhas portadoras de símbolos escondidos 

(Ferrão, 1998; Narboni, 2003). 

Em conclusão, a pintura de paisagem influenciada pela luz natural foi ao longo do tempo 

sofrendo mutações de representação, que se traduziram na sua maior ou menor importância 

em termos de temática ao longo da história do Homem. Contudo, é de referir que este 

fascínio pela natureza, associada aos câmbios de luz sempre esteve presente e continuará 

a estar. 
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2.8 Os prazeres e o imaginário fabricado 

 

Paralelamente à sua importância como temática alvo da pintura, a natureza e a luz como 

instrumento revelador das suas características foram trabalhadas nos jardins, transferindo-

se muitas vezes os prazeres e o imaginário fabricado, isto é, o sonho para a realidade.  

Assim, desde os primeiros jardins aos da Antiguidade, aos jardins chineses e japoneses, 

aos jardins persas e islâmicos, aos medievais e do Renascimento, aos jardins franceses do 

século XVII e aos ingleses do século XVIII, aos parques modernos do século XIX e aos 

paisagistas contemporâneos, a natureza e a luz natural sempre foram alvo de domínio para 

o Homem (Narboni, 2003). Pelo que, importa contar um pouco a História da Arte dos 

Jardins. 

Os primeiros jardins criados pelo Homem foram pensados em função da luz solar e eram 

utilizados para alguns ritos mágicos à noite, sob a luz da lua. Tendo-se posteriormente 

desenvolvido a arte do jardim na Ásia, no Médio Oriente e na Europa, exclusivamente em 

função do sol, pelo que até ao século XVII, o Homem não vivia a noite (Narboni, 2003).  

Contudo, esta vivência da noite começa primeiramente no jardim chinês associado ao ritual 

do chá, nos pavilhões construídos para o efeito, onde os percursos eram iluminados por 

lanternas. De tal modo que, nenhuma outra civilização iguala a capacidade de 

transformação do jardim ou da paisagem para o mundo da fantasia, como a preconizada 

pela civilização chinesa e que serve de inspiração aos jardins na Europa, no século XVII 

(Jellicoe & Jellicoe). 

A dimensão narrativa, e inclusive hiper-narrativa, que se estabelece a partir das pinturas do 

nocturno durante os séculos XVII e XVIII, incrementa a confusão entre teatralidade e noite. 

O que favorece o aparecimento de novas noções na representação da noite, 

nomeadamente do exterior, do espaço público, da multidão. 

Refira-se que esta saída de cena até ao exterior 

se materializa de forma espectacular nas Fêtes 

Galantes de Versailles [Fig.XIII e XIV]. Em que 

durante sumptuosas grandes soirées 

organizadas no jardim do castelo, pintavam-se 

paisagens artificiais desmontáveis, sobre 

grandes painéis decorativos, transportados à 

passagem da corte [Fig.XV].  

Os jardins eram já eles codificados, como se 

fossem cenografias artificiais, e a partir de então 

a noite converte-se no domínio da 

representação do falso, da ilusão [Fig.XIV]. 

Estas grandes festas de disfarces adoptam 

como pretexto os temas dos grandes mitos 

antigos e reúnem numerosos símbolos até então 

separados, gerando-se confusão entre os espectadores e os actores, entre as decorações 

permanentes e as temporárias, entre o banquete e os fogos-de-artifício [Fig.XIII e XIV]. 

Figura XIII: Iluminação geral em forma de 
ferradura da Bassin de Latone e do Château de 
Versailles, de Le Pautre datado de 1678 
(Fonte: (Armengaud, Armengaud, & 
Cianchetta, 2009)) 
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A paisagem construída pelos criadores de 

jardins e paisagens baseia-se na luz natural, 

como inspiração e ferramenta de revelação. 

Deste modo, tenta-se conjugar a paleta de 

cores, o jogo de sombras e luzes, e outros 

efeitos como a profundidade. Como é possível 

ver na magia revelada pelo sol, nos elementos 

dos jardins da Villa d’Este (1550) em Tivoli, ou 

na simbologia do Rei Luís XIV, o Rei Sol, que 

serve de tema a Le Nôtre no desenho dos 

jardins de Versailles ou, ainda, nas paisagens 

artificiais criadas por Lancelot “Capability” 

Brown, que aproveitam a difusa luz inglesa, 

(Narboni, 2003). 

Entretanto, no que diz respeito à luz artificial esta, também, 

mantém uma ligação cúmplice com a arte do jardim, sendo 

que as primeiras imagens de paisagens nocturnas 

concebidas pelo Homem foram essencialmente realizadas 

em ligação a um evento particular. Como aconteceu, por 

exemplo, com as iluminações para as festas barrocas, no 

século XVII, em que os fogos-de-artifício substituíram as 

fogueiras de rua transformando parques e jardins por uma 

noite [Fig.XIII] (Narboni, 2003).  

Algumas das festividades, deste tipo conhecidas, são as 

da inauguração do Palácio Vaux-le-Vicomte preparadas 

por Fouquet para o rei Luís XIV. Bem como as memoráveis 

festas reais perpetuadas pelo mesmo rei, cujos fogos-de-

artifício e batalhas náuticas nocturnas eram tão frequentes 

no parque do palácio de Versalhes. Onde a iluminação de 

delimitação temporária das áleas ou dos pequenos 

bosques era dada por velas, tochas e archotes, fixos ou 

transportados [Fig.XIII, XIV e XV] (Narboni, 2003). 

Em Inglaterra por sua vez, no início do século XVIII, surgem parques de lazer como Vauxhall 

ou Ranelagh, cuja verdadeira vida apenas se iniciava à noite, em que, qual sucessores das 

festas da corte, ao pagar-se um bilhete de entrada, se assistia a concertos, iluminações e 

fogos-de-artifício (Narboni, 2003).   

Todavia, apesar de por volta do final do século XIX ter surgido a iluminação eléctrica, 

poucos jardins, parques ou paisagens são concebidos em função da imagem nocturna. 

Sendo que, durante muito tempo, o único impacto visual assinalável da iluminação eléctrica 

é o próprio candeeiro (ou outra peça), enquanto objecto de um design próprio (Narboni, 

2003). 

Mas, no final do século XIX, início do século XX, o culto à electricidade com as exposições 

universais e coloniais permite a invenção de delírios luminosos e a criação de muitas 

Figura XIV: Les Plaisirs de l’Isle Enchatée 

Festes galantes et magnifiques faites par le Roy 

Versailles de Jean-Baptiste Poquelin Moliere and 

Others, datado de 1673; Vista de Versalhes com 

fogos-de-artifício (Fonte: 

http://www.christies.com/) 

 

 

Figura XV: Planta do canal e da sua 
iluminação; Quatro modelos de 
transparências que bordejavam o 
canal para o iluminar, datado de 
1676 (Fonte: (Armengaud, 
Armengaud, & Cianchetta, 2009)) 
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paisagens nocturnas efémeras, sendo o fundamento dos futuros eventos de iluminação de 

carácter temporário (Narboni, 2003).  

Porém, apesar de ser a luz artificial, a maior impulsionadora em termos de imagem 

luminosa, a luz natural, enquanto ferramenta de inspiração e revelação da paisagem 

construída, perpetua-se na criação e nos projectos contemporâneos. Tal como mostram os 

ensinamentos da ecologia e da Land Art, que revelaram que a essência do projecto se 

encontra na paisagem e que é o seu estudo que fornece as respostas em termos 

conceptuais (Narboni, 2003). 

Desta forma, é possível compreender que primeiramente foi a luz natural a grande 

impulsionadora da construção, do sonho verdejante do Homem. Mas, progressivamente e 

consequência do aparecimento da luz eléctrica foi a luz artificial a grande dominadora da 

Paisagem construída pelo Homem. Sendo que a contemporaneidade e o futuro passam 

provavelmente pelo equilíbrio da luz natural versus a luz artificial para transformar e criar a 

noite e o dia em termos de Paisagem construída de uma forma harmoniosa.  

 

2.9 Contemporaneidade urbana 

 

Em termos urbanos, a chegada da iluminação eléctrica foi o grande marco que possibilitou a 

transformação da noite de forma irreversível. Contudo, refere-se a importância de olhar a 

História da iluminação das cidades como forma de compreender a actuação face à noite, 

para a noite e à noite. 

Assim, quando nos finais do século XVIII e inícios do século XIX, algumas das grandes 

cidades, como Paris assistem ao aparecimento do ócio urbano, a diversão como busca do 

prazer não é mais património único da corte. Pelo que, aparece a cultura dos cafés, dos 

salões e dos teatros, à saída dos espectáculos, que convertem a noite no momento 

privilegiado da vida social dos burgueses, os quais inventam esta nova urbanidade. 

As necessidades que esta situação acarreta levaram à transformação das metrópoles e, 

mais tarde, de todas as cidades, como tal, para se poder circular livremente e a qualquer 

hora a iluminação pública sofrerá uma transformação radical. Esta, inicialmente, concebida 

para garantir um mínimo de segurança, mais tarde, converter-se-á num projecto de 

embelezamento, que beneficiará Paris com o epíteto de La Ville Lumière [A Cidade Luz]. 

Por conseguinte, ao investigarmos a história que se baseia nas grandes iluminações, ou 

seja, a história da introdução da luz nas cidades metropolitanas, verificamos que o que 

atribui uma dimensão metropolitana a uma cidade é a sua radiação/radiância. E, por sua 

vez, esta imagem radiante reporta-se imediatamente para a ideia da cidade luz, Paris com 

as suas avenidas ou, mais, contemporaneamente para Nova Iorque. 

Pois, desde os finais do século XIX, que vivemos num mundo que é contemplado de noite, 

celebrado de noite e que abranda de noite e, até certo ponto, a noite que constitui 

essencialmente uma paisagem não funcional, uma vez que deixou de ser um espaço-tempo 

dedicado à contemplação, converteu-se no campo de expressão da necessidade de ócio, de 

distracção e de individualismo consumista. Desde o Moulin Rouge até Times Square, a 
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cidade nocturna converteu-se num grande teatro nocturno que ao ser estimulado fez com 

que a cidade assumisse a nova função que lhe foi atribuída: divertir. 

Da mesma forma, que aconteceu um pouco pelo mundo aconteceu também em Lisboa, que 

no início do século XIX, em 1878, pelas mãos do rei D. Luís inaugurou a iluminação pública 

eléctrica na cidade (Câmara Municipal de Lisboa, 2005). Até aqui a iluminação foi dada 

sucessivamente por azeite desde 1780 até 1842, quando é substituída por óleo de 

purgueira, que dá lugar ao gás em 1878 e é utilizado até à metade do século XX (Câmara 

Municipal de Lisboa, 2007). 

No entanto, só no pós-II Guerra Mundial a luz nocturna começou a ser aceite, juntamente 

com a concordância generalizada do Modernismo, cujo princípio de desmaterialização 

aceita tão bem este material, precisamente pela sua 

intangibilidade, ainda que, menos tangível que o aço ou o 

vidro, e, de tal modo que a luz eléctrica se torna num dos 

mais influentes materiais de construção do século XX, 

mudando para sempre a percepção dos espaços (Thenaisie 

& Urbano, 2007). 

Contudo, o aparecimento destas espectaculares paisagens 

artificiais que incrementa a ordem e a magnificência pública, 

como ocorre em Paris e Berlim, mais tarde convertem-se no 

património das lógicas privadas, como ocorre em Las 

Vegas, em Xangai, ou em Tóquio. Aqui, a cidade à noite é 

pensada como uma gigantesca galeria de espelhos e, onde 

a proliferação de fachadas digitais acaba por redefinir 

mesmo a arquitectura, criando uma paisagem cuja imagem 

é digital (Thenaisie & Urbano, 2007) [Fig.XVI]. 

Pois, a oportuna verticalidade das fachadas oferece 

espaços infinitos, para os ecrãs e as suas projecções, 

sendo que até a própria “pele” dos edifícios integra esta 

diversidade de tecnologias. Ao ponto de, em muitos casos, 

toda a envolvente do edifício ser formada por LED [Light Emiting Diode], dispositivo de 

emissão de luz que revolucionou a iluminação actual, que permite transformar o objecto 

construído num objecto difusor, isto é, no suporte ideal para a comunicação comercial. 

Desta forma, assiste-se ao fenómeno de muitas ruas que se enchem de “ecrãs diurnos”, 

prolongando a estética da noite e esboçando a ideia de um novo período urbano, 

certamente artificial, mas essencialmente nocturno. 

O nocturno ganhou assim uma nova vivência, como o comprovam todas as grandes 

metrópoles, que são cidades nocturnas, como são os casos de Paris, Nova Iorque, 

Barcelona, Tóquio, Roma… Sendo que, a personalidade nocturna de uma cidade se 

converteu no detonador do seu poder de atracção, num contexto de competitividade 

internacional entre as distintas qualidades de vida como ocorre com as cidades de Toronto, 

São Francisco ou Londres.  

Por conseguinte, aquelas cidades, que não possuem uma noite própria estão em 

desvantagem, em relação às grandes metrópoles que possuem uma identidade nocturna, e 

Figura XVI: “Miracle Building” 
em Tóquio (Fonte: (Armengaud, 
Armengaud, & Cianchetta, 
2009)) 
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tentam remediá-lo a qualquer preço, tal como fez a cidade de Lyon ao criar um grande 

festival de luzes que, em poucos anos, conseguiu colocá-la no mapa das metrópoles 

culturais internacionais (Armengaud, Armengaud, & Cianchetta, 2009). 

Assim, tanto na Europa como na América do Norte, este interesse pela luz instituiu-se em 

numerosas capitais e grandes cidades, que estão mesmo a renovar os seus planos de 

iluminação, ainda que, a partir de outras tradições paisagistas, mais preocupadas com as 

relações e a existência diurna. Na realidade, o domínio em termos de luz na Europa é a 

submersão no sódio alaranjado, com a excepção de alguns centros urbanos que reinventam 

individualidades policromáticas. 

Logo, apesar de estarmos a viver um período de intensa agitação em relação à faceta 

nocturna das cidades, em que se está a produzir uma renovação da própria ideia de 

urbanidade nocturna, até hoje, esta esteve reduzida às zonas de discotecas e dos seus 

excessos. Pois mesmo as cidades do século XX, encaravam a noite como um tempo não 

funcional e muito pouco produtivo, isto é, como uma forma de extensão e 

complementaridade das funções diurnas, que incluíam a limpeza, a revisão/reparação geral, 

e o abastecimento, entre outras coisas. De modo que, a imagem da cidade nocturna ficava 

reduzida à parte que correspondia precisamente ao imaginário colectivo de cidade dos 

amantes da noite, dos foliões. 

Porém, actualmente esta existência de uma urbanidade nocturna deixou de estar confinada 

a uma área ou zona, como se verificava até ao século passado, para se estender a outras 

áreas ou zonas, ou mesmo corresponder a um fenómeno que se estende à escala da cidade 

ou até à escala metropolitana, baseado em novos ritos sociais ou eventos que estimulam a 

criatividade de entidades e pessoas, e promovem o desenvolvimento da identidade e do 

poder de atracção de uma cidade, a que se junta o factor nocturno nas “armas utilizadas 

nesta batalha”. 

Hoje, assiste-se tanto na periferia como no coração da cidade, tanto nas zonas de 

actividade como nos bairros residenciais ou de lazer, a uma realidade completamente 

distinta do ambiente diurno, uma vez que as cidades sofrem “com a hora de fecho”/anoitecer 

mutações. 

De onde resulta que o período nocturno não se trate de uma paisagem idílica como outrora, 

em que era uma temporaneidade na qual a cidade tomava fôlego recuperando-se para um 

novo dia. Mas, pelo contrário, se torne num palco de primeira ordem para acontecimentos 

políticos, sociais, económicos, artísticos, funcionais, etc. 

Exemplo desta tendência, da noite como um novo palco são os projectos Son et Lumière 

[Som e luz], que consistem em encenações nos monumentos e no espaço que os circunda, 

tendo o primeiro destes eventos ocorrido em França, em Chambord em 1954. Sendo de 

referir, também, o caso do parque de La Villette, em Paris, trata-se de um espaço público 

dos anos oitenta, concebido pelo arquitecto Bernard Tschumi com a ajuda de vários 

designers de luz, que se diferencia precisamente por ter sido o primeiro parque francês a ser 

provido, desde a sua origem, com um design de iluminação contemporâneo definitivo 

(Narboni, 2003). 

Na sequência do exposto, de referir, ainda, que é precisamente, em meados dos anos 

oitenta, que surgem os primeiros designers especializados, consequência da consciência 
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das entidades e profissionais das possibilidades da luz urbana. O que leva, por sua vez, ao 

aparecimento do urbanismo da luz, que converte a cidade e a noite progressivamente no 

lugar por excelência para novos desafios e projectos (Narboni, 2003). Assim, o espaço 

urbano nocturno transforma-se num terreno de exploração, aberto a novas experiências e 

um lugar de convívio público. Além disso, os anos 90 são também marcados, em oposição, 

por uma atitude mais conservadora, que defende a espectacularidade e a proliferação das 

iluminações de carácter patrimonial (Narboni, 2003). 

Em relação a estes acontecimentos de carácter social e artístico, que correspondem 

justamente aos eventos que alteram o ritmo urbano, são de citar principalmente as festas, 

que numa ocasião específica transformam a Paisagem urbana. Exemplos destas são a 

celebração da noite de 31 de Dezembro, nas praias do Rio de Janeiro, no Brasil, onde 

centenas de milhares de pequenas velas são acesas em honra de Lemanjá, a deusa do 

mar, a quem são também oferecidas flores brancas, ou o mega-evento que foi a celebração 

da passagem do ano 2000, em todo o mundo (Narboni, 2003).  

Neste contexto de novas efemérides nas cidades, uma grande tendência nocturna 

contemporânea consiste precisamente na programação de grandes eventos culturais 

temporários, de uma ou várias noites de duração, que envolvem transformações da 

experiência urbana à escala metropolitana. De mencionar as Nuits Blanches [Noites 

Brancas], a Noite dos Museus, os Festivais de Luz ou os Festivais de Música, que se 

sucedem em todas as grandes capitais e nas quais Paris desempenha o papel de 

laboratório para a maioria destes formatos.  

Outra forma de manifestação de carácter político, social, económico ou artístico são as 

tácticas de intervencionismo urbano, protagonizadas por músicos, web-designers, militantes 

ecologistas radicais, ou activistas nocturnos. 

Por tudo isto, actualmente, verifica-se que as cidades reinventam o calendário das festas e 

dos eventos urbanos, e procuram também novos ritos sociais, pois o estado nocturno 

favorece a flexibilidade, a qual pode converter-se num valor intrínseco da cidade, que ao 

invés de ser sempre a mesma tem que distinguir-se constantemente.  

Exemplo disso, foi como a luz se tornou no valor atractivo de Lyon, a partir de 1999, ano do 

festival Lyon Lumières. Aqui, o designer de luz lionês Laurent Fachard decorou a cidade 

com luzes no dia 8 de Dezembro, como reminiscência das velas que ornamentavam as 

janelas dos lioneses desde 1852, e, cuja celebração tinha o objectivo de surpreender e 

mover, acabando por se prolongar ao longo do tempo até aos nossos dias. Este festival 

originou mesmo outros, como o da cidade de Alingsas na Suécia, Lights in Alingsas, criado 

em 2000 pela associação ELDA (European Lightning Designer’s Association), que procede a 

uma metamorfose dos espaços públicos quotidianos durante três semanas (Narboni, 2003). 

Porém, existem outros fenómenos nocturnos como o facto da cidade se converter cada vez 

mais num teatro de “acidentes”, que não são mais do que a expressão de um 

“sobreaquecimento” do sistema diurno. O que se manifesta por um lado, através de apagões 

gerais recorrentes como testemunham EUA e Canadá em 2003, e Itália em 2004. Por outro 

lado, através do regresso de distúrbios nocturnos, alguns deles violentos, como 

exemplificam os distúrbios de Paris em 2005 conhecidos como Les émeutes des banlieues, 

ou os de Copenhaga em 2007, falados como Copenhagen March Riot. Ou, outros, de 

carácter mais pacífico como são o caso das marchas com tochas contra o regime de 
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Milosevic em Belgrado, em 1999. E, portanto, neste caso, a noite constitui um teatro político 

de primeira ordem como show-off para a sociedade, das reivindicações em causa 

defendidas pelos manifestantes. 

Ainda no território das manifestações de carácter político verifica-se que, na noite 

contemporânea, existe também uma tensão estratégica entre o legal e o ilegal, e que muitas 

políticas instrumentalizam o “medo da escuridão” para justificar medidas algo repressivas 

que têm como consequência um incremento do efeito de renegação. Exemplo disto, são as 

medidas de supressão dos transportes públicos, à noite, nos bairros mais sensíveis, ou a 

justificação da videovigilância permanente em espaços públicos.  

Na dimensão política da noite, também, é de mencionar que algumas medidas jurídicas a 

favorecem, como o caso da sensibilidade do estado belga face ao problema da poluição 

nocturna que levou ao lançamento de um programa de extinção da iluminação das suas 

auto-estradas, conhecidas em todo o mundo, pela sua iluminação integral ser visível desde 

a lua.  

Havendo ainda a questão, com a qual os governos de numerosas cidades, como Roma, 

Helsínquia ou Barcelona, se vêem obrigados a lidar relacionada com o desenvolvimento de 

políticas, especificamente nocturnas, que apontam a necessidade de adaptação a esta nova 

temporaneidade e urbanidade nocturna. Nomeadamente através do desenvolvimento de 

creches nocturnas, ou da implantação de transportes públicos que seguem itinerários 

adaptados à realidade dos fluxos nocturnos, ou mesmo da abertura das bibliotecas públicas 

até horas tardias. Lidando, também, com as pressões dos grandes grupos privados para 

que abram as cidades vinte e quatro horas por dia, sete dias por semana. 

A diversidade de todas estas situações que marcam o espaço público forma uma grande 

paisagem social, cultural, económica e, inclusivo, política, completamente inexplorada. O 

que, de certa forma, permite contrariar os fenómenos de estandardização urbana que se 

produzem também à noite, levando à descoberta de que cada cidade possui uma 

personalidade nocturna original. 

Neste contexto, a noite contemporânea é pano de fundo para o espectáculo de novas 

práticas urbanas, que suscitam novas formas de programação espacial, susceptíveis de 

modificar o calendário da cidade e que 

podem revelar experiências extremas ou 

excepções urbanas.  

A realidade da paisagem nocturna propõe 

poéticas poderosas, como o sol da meia-

noite, as cidades vistas dum avião [Fig. 

XVII], o Carnaval do Rio, a aurora boreal, 

ou os distúrbios urbanos de Novembro de 

2005 em França, ou de Março de 2007 em 

Copenhaga, entre tantos outros exemplos. 

 

A área urbana, a paisagem limítrofe da 

cidade, os campos, a imensa diversidade de locais disponíveis liberta o imaginário nocturno. 

Figura XVII: Imagem da Península Ibérica vista do 
espaço (Fonte: (Diário de Notícias, 2009)) 
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Que, em última análise, se traduz no desenvolvimento do turismo nocturno, de carácter 

urbano, na Europa, presente através dos percursos ao coração das zonas históricas, dos 

itinerários de descoberta do património iluminado, das visitas a portos, das instalações 

industriais encenadas e da criação de festas e acontecimentos (Narboni, 2003). 

No entanto, encontrar a noite, a autêntica noite é difícil, pois o campo desertificado é cada 

vez mais tomado pelos sistemas urbanos. Desta forma, já não existe o céu, cuja 

contemplação durante milhares de anos catapultou em boa parte as origens do 

conhecimento humano, uma vez que este se encontra, cada vez mais, dentro da órbita 

duma qualquer aglomeração importante.  

Aliás, a poluição nocturna é tão violenta, que inclusive a Unesco catalogou o céu como 

Património da Humanidade, com o objectivo de tentar deter o desaparecimento do cosmos 

devido à iluminação terrestre. Mas é possível encarar a noite como uma alter-paisagem, 

pois esta constitui uma experiência ao reclamar a cooperação dos demais sentidos e da 

imaginação, com o fim de atenuar o que falta ao Homem, a visão “noctívaga”.  

Em conclusão, a contemporaneidade e o futuro, no que diz respeito à noite, dependem 

muito dum balanço entre as programações de ordem política, social, económica ou artística. 

Isto é, intervir na noite não é só pensar na iluminação é também reflectir sobre as suas 

consequências e atingir um equilíbrio entre o Homem e a natureza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sunrise 
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« (…) town at night, the image we get is the fairylike light of neons of the modernist facades, 

the artificial brightness of the public illumination, the novelty of car lights, the lamps that light 

the interiors of such a dazzling way. In Murnau’s film, the modern and nocturnal city 

represents fun, the unknown, temptation, and, if we wish, evil. The artificiality of the 

excessive electric light emphasizes that tempting and corrupt side, a characteristic that lives 

in the night side of cities to this day. When the sun sets and the temperature decreases, the 

animals take shelter, the plants fade and men fall asleep. There is an ancestral fear of the 

night that remains unaltered, probably related to the attacks of the biblical snakes to our 

ancestors who sought rest in the treetops at night. We fear night, we feel insecure moving in 

the lonely shadows of cities or in the terrifying darkness of the fields. But Man has always 

enjoyed venturing in the dark. In order to extend the day or delay the night, he invented the 

artificial light. First with the fire in the torches, then with the incandescent gas of the very first 

urban lamps and finally with electric light, when industrialization whitened the night, granted 

brightness to the dark shapes and relegated the shadows to the outskirts, forever changing 

the way we see and live the city. It is easy to forget that artificial light, so abundant in 

developed countries today, was almost a divine phenomenon before. We know that there 

was a long tradition of light urban festivals, from which the fireworks shows descend, but 

nothing compares to the transforming power of electric light. (…)The electric light allowed the 

city to duplicate, to feed a double life. It is under the night lights that the city decompresses, 

enjoys itself, nourishes its dark side. That is what Sunrise is about. 

At night, the city lives the ultimate illusion of being beautiful at all times.» 

Luís Urbano in Desenhar a Luz (Urbano, 2007) 

 

3. A noite e o território 
 

Este capítulo remete para a compreensão e revelação da importância da luz, no projecto 

nocturno de uma cidade, no âmbito da Arquitectura Paisagista e seguindo uma abordagem a 

diferentes escalas. 

Primeiramente, enfatiza-se o carácter infra-estrutural das paisagens nocturnas e o papel da 

noite como reveladora da grande escala. Isto, enquanto rede territorial que permite o 

entendimento do todo e as actuações à escala da cidade.  

Posteriormente, a abordagem centra-se na cidade de noite, enquanto território palco de 

noites distintas, fazendo-se referência às geografias da luz.  

Por sua vez, coloca-se em evidência a utilização da luz, a sua importância e a sua forma de 

entendimento, enquanto ferramenta útil na conquista da noite, no que se refere à gestão da 

mesma, em termos artísticos, comerciais e de recreio. No fundo, ao papel da luz artificial, 

como instrumento de transformação dos territórios e de construção de novas 

paisagens…construir com luz e descobrir a luz, enquanto material arquitectónico na criação 

de ambientes nocturnos.  
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E, finalmente faz-se referência às questões da luz no espaço da cidade focando a cidade 

iluminada. Isto é, explicitando a noite como palco de intervenções permanentes, temporárias 

e pontuais de excelência, que reinventam o carácter da cidade. 

 

3.1 Paisagem enquanto território nocturno 

 

Para falar da noite como reveladora da grande escala, sobeja traçar o quadro geral da 

noção de Paisagem. Ou seja, inseri-la como base territorial de actuação, na criação de 

paisagens nocturnas de escala mais local. 

Assim, de acordo com Narboni (2003), a Paisagem Global ou a Grande Paisagem ou a 

Paisagem como um todo, para o designer de luz e segundo um ponto de vista nocturno, é 

sobretudo o espaço físico delimitado abstractamente pelo conjunto das perspectivas a partir 

de uma cidade ou dos seus arredores. Esta exclui, portanto, as considerações geográficas, 

históricas, administrativas ou políticas, esquecendo também a importância da perspectiva 

dada pela Arquitectura Paisagista. 

Assim, impõe-se a questão: porquê falar de Arquitectura Paisagista no contexto de 

Paisagem e da noite? E, para responder a esta questão o melhor é recorrer à explicitação 

da definição de Arquitectura Paisagista. 

«A Arquitectura Paisagista é a arte de ordenar o espaço exterior em relação ao Homem» 

(Cabral, 2003). Deste modo, para o arquitecto paisagista o objecto da sua intervenção é a 

Paisagem, caracterizada segundo a Lei de Bases do Ambiente (Decreto-Lei nº11/87 de 7 de 

Abril, art. 5º, alínea c)) como: «unidade geográfica, ecológica e estética, resultante da acção 

do Homem e da reacção da natureza, sendo primitiva quando a acção daquele é mínima, e 

cultural quando a acção do Homem é determinante, sem deixar de se verificar o equilíbrio 

biológico, a estabilidade física e a dinâmica ecológica» (Magalhães, 2001). 

Mas, de acordo com Magalhães (2001), no âmbito de actuação do Arquitecto Paisagista, 

Paisagem é um conceito holístico. Isto é, refere-se a um substrato físico sobre o qual 

actuam de modo complexo os seres vivos, animais e plantas, e o próprio Homem. Que, por 

sua vez, transporta uma cultura responsável por uma determinada imagem, que vai muito 

além daquilo que se vê. Pois, esta imagem é detentora de significados ecológicos e 

culturais, englobando também os económicos e sociais. 

De mencionar também, segundo uma apresentação oral, recentemente feita pelo arquitecto 

João Ferreira Nunes na Fundação Portuguesa das Comunicações, no âmbito do Ciclo de 

Conferências Human Habitat, a Paisagem corresponde a um texto. Ou seja, a um conjunto 

de sinais que podem ser interpretados segundo lógicas de decifração, cujo código assenta 

na compreensão e estudo do território. E que, por sua vez, se revela contrária ao que as 

teorias da paisagem defendem, ao defini-la como imagem dependente precisamente das 

relações visuais, e cuja leitura assenta na percepção e lado sensitivo do Homem. Assim, o 

que se pretende afirmar é que a interpretação e leitura são dadas, maioritariamente, pelas 

relações verticais, vulgo estratos de sedimentação da Paisagem enquanto substrato físico 

alvo de processos de mutação ao longo do tempo, que se estabelecem na Paisagem 

decorrentes de um tempo. Apesar de, também as relações horizontais, vulgo relações 
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visuais dependentes da imagem, influenciarem a leitura da mesma. Contudo, Paisagem é 

mais um pedaço de tempo do que um pedaço de espaço. 

Consequentemente, a Paisagem é encarada hoje, não só como uma porção de espaço mas, 

também, como uma porção de tempo, é o resultado da implantação de uma comunidade 

mutante e simultaneamente agente de mutação num dado espaço geográfico. Pelo que, em 

consequência a cidade se define como espaço privilegiado da aglomeração dos homens na 

Paisagem, ao longo da história humana (Narboni, 2003).  

De referir, porém, como declara Narboni (2003), a implantação das comunidades e a 

consequente formação das cidades tem por base, em termos de localização da sua 

edificação, as necessidades do Homem, sejam elas de defesa, de comunicação ou de 

aprovisionamento de água. Apesar de, segundo o mesmo, o acaso e acontecimentos 

históricos também serem responsáveis pela instalação e consequente crescimento de 

algumas cidades num dado local.  

Desta forma, a implantação das cidades mais célebres na Paisagem está relacionada com 

um local específico, resultante das leituras verticais e horizontais do Homem, articuladas 

com as suas necessidades. Isto acontece com as cidades à beira mar, como Bonifácio, 

Argel e Nice; com as cidades em baía, como Rio de Janeiro e Sidney; com as cidades em 

enseada, como Brest e Toulon; com as cidades na embocadura de um estuário, como 

Londres, Lisboa, Bordéus, Nantes e São Petersburgo; com as cidades em arquipélago, 

como Estocolmo; com as cidades em península, como Dakar, Nova Iorque e São Francisco; 

com as cidades na foz de um rio, como Singapura e Belém; com as cidades em estreito, 

como Singapura e Copenhaga; com as cidades nas margens de um lago, como Genebra e 

Detroit; com as cidades nas margens de um rio ou de um ribeiro, como Paris, Compiègne e 

Amiens; com as cidades num anfiteatro natural na sinuosidade de um rio, como Blois e 

Rouen; com as cidades num meandro escarpado, como Besançon; com as cidades na 

confluência de dois rios ou ribeiros, como Lyon, Namur e Grenoble; com as cidades no topo 

de uma colina, como Edimburgo; com as cidades em escarpas rochosas, como Constantine; 

ou com as cidades no sopé de uma montanha, como Turim e Marraquexe (Narboni, 2003). 

No entanto, com a evolução as cidades estenderam-se no território. Em consequência da 

acção do Homem que, ao longo do tempo e progressivamente, colonizou as áreas naturais 

envolventes, originando uma expansão das cidades na Paisagem (Narboni, 2003). Por 

conseguinte, é fácil compreender a noção de que a Paisagem se transforma, sofrendo 

mutações perpetuadas pelo Homem e consequência, também, dos inúmeros ciclos 

temporais (Vidal, 2010). 

Em conclusão, tudo isto define a Paisagem, e como adiante se expõe a noite e a cidade, 

como áreas privilegiadas de intervenção do Arquitecto Paisagista. 

 

3.2 Cidade de noite 

 

Neste momento, há que, por sua vez, caracterizar a cidade e a noite, como terrenos de 

actuação do Arquitecto Paisagista. Pois a leitura da grande escala, vulgo território, enquadra 

aquele que é o espaço privilegiado de vivência do Homem, a cidade. 
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Ao longo da História tem-se assistido ao fenómeno de expansão das cidades, resultado do 

crescimento da percentagem da população mundial, que vive em cidades sofrer um 

aumento de ano para ano. 

Assim, estimava-se, relativamente à população em milhões e à evolução, em 2000, que 

dentro de dez anos seria de vinte e três metrópoles, com mais de 10 milhões de habitantes 

(Fig.XXI) (Lamalle, 2007). Hoje sabe-se que em 2010 existiam 30 áreas metropolitanas, com 

mais de 10 milhões de habitantes, ou seja, os números estimados em 2000 para daí a dez 

anos foram largamente superados (Helders, 2005). 

Deste modo é crescente que, cada vez mais, as cidades são mais importantes, uma vez 

que, hoje 2/3 do total da população do mundo vive num ambiente urbano, de modo que, os 

principais desafios urbanos no mundo são actualmente, por um lado, gerir o crescimento 

das cidades e, por outro lado, manter os seus centros vivos (Fig.XXI) (Lamalle, 2007). 

Pois a população que vive nas cidades é uma população que exige melhores condições de 

vida, baseadas em mais qualidade, conforto, segurança e prazer. Tal como referido, em 

consequência do crescimento populacional verifica-se crescimento das cidades. A que se 

associa, por sua vez, uma evolução urbana ao nível das formas e funcionalidades, 

relacionada com o progresso económico, social e cultural das sociedades. 

Desta forma, o crescimento das cidades concebe uma análise, das mesmas, abrangente, 

isto é, associada a uma leitura das zonas envolventes, que participam na evolução urbana. 

No fundo, caracterizar e analisar a cidade é olhar toda a área urbana, vulgo metrópole, e 

inseri-la na Paisagem. Apesar de, como nos mostrou Kevin Kynch, com The Image of the 

City [A Imagem da Cidade], na caracterização da cidade, a sua imagem ser o ponto de 

partida e o principal elemento de identidade da mesma. 

Porém, Narboni (2003) refere que no processo de caracterização da imagem de uma 

cidade, além de ser importante considerar a área urbana, há que encarar o lado nocturno, 

isto é a imagem nocturna de uma cidade. Apesar de mencionar, que não é este, o único 

meio de caracterizar a imagem de uma cidade, uma vez que esta é também dada pelas 

pessoas que nela habitam, pelos materiais e cores dominantes da composição das suas 

arquitecturas (telhados, fachadas, pavimentos), pela estrutura e morfologia urbana, pelo 

impacto do clima, pela vegetação e claro pelos sons, cheiros e ambiências. 

Portanto, caracterizar a imagem da cidade passa pelo seu enquadramento, em termos 

biofísicos, geográficos, sociais, entre outras coisas, onde entra o Arquitecto Paisagista. Mas, 

também passa por definir as relações da Paisagem envolvente, com a própria cidade. Não 

esquecendo, como afirma Vidal (2010), que a valorização da Paisagem e a sua análise de 

um ponto de vista não só funcional, mas também qualitativo, deveriam ter a mesma 

importância no período diurno e no período nocturno. Ou seja, daqui sai a explicitação de 

como a cidade e a noite são áreas de actuação do Arquitecto Paisagista. Pois, a sua 

posição privilegiada de maestro do todo, permite orquestrar cada uma das partes que 

compõem a urbe, e neste caso a cidade e a noite.  

Assim sendo, e no âmbito deste trabalho, consequentemente importa analisar a cidade 

nocturna, em que se destaca o que nos dizem Armengaud, Armengaud, e Cianchetta 

(2009): para caracterizar a cidade nocturna e assumir uma estratégia face, nomeadamente, 
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ao projecto urbano, é necessario identificar como a noite modifica a cidade e redesenha a 

sua geografia no todo. 

Deste modo, surge a necessidade de compreender e analisar as paisagens nocturnas, a 

uma escala mais alargada no âmbito das cidades, para que haja um entendimento do todo, 

sendo portanto necessário ter também a percepção dos seguintes parâmetros (Armengaud, 

Armengaud, & Cianchetta, 2009): 

-observar e pensar a uma escala metropolitana, na perspectiva do futuro das cidades 

contemporâneas; 

-observar e pensar através da organização fundamental destes territórios: infra-estruturas 

conectadas por uma rede de acessibilidades impressa sobre a malha da urbe; e, 

-pensar a observação, não a partir do espaço e dos lugares, mas sim através do movimento 

e das relações entre os lugares. 

Consequentemente, há que analisar a noite na cidade, de modo a estruturar as geografias 

da luz. Isto é, a identificar e caracterizar o territorio da cidade, enquanto palco de noites 

distintas. 

 

Noites distintas 

 

À luz da teoria de Lynch, da imaginabilidade ou legibilidade, isto é a capacidade que um 

objecto físico tem, de evocar uma imagem forte num observador (Lynch, 2008), pode-se 

compreender o que Armengaud, Armengaud, e Cianchetta (2009) afirmaram sobre a cidade 

à noite se poder ler, «como se os bairros fossem os nossos bosques, e as vias de 

comunicação, os nossos rios». 

Aliás, como Armengaud, Armengaud, e Cianchetta (2009) nos mostram, o desenvolvimento 

acelerado e muitas vezes desregrado, sem um projecto concertado e globalizante do 

território, da região, da metrópole, da cidade criou disparidades territoriais. 

De modo, que a história da noite metropolitana está ligada principalmente ao tema das infra-

estruturas, que regulam o território a uma grande escala, nomeadamente através das 

sinaléticas de risco. E, que no fundo colocou de parte os centros históricos, os bairros 

periféricos, os arredores, e as zonas rurais intersticiais. Isto é, tiveram prioridade as 

paisagens nocturnas pensadas numa escala massiva, responsável por circuitos impressos 

que aceleraram a redistribuição no território e conectaram as infra-estruturas.  

Porém, foram deixadas de parte as demais escalas, ao nível da cidade, dadas pela 

arquitectura, pelo espaço público e pela própria Paisagem. Assim, apesar de existir uma 

conexão, através de uma rede implantada no território, que liga todas as infra-estruturas, 

esta não inibe os fenómenos de isolamento quase absolutos, que se converteram, por sua 

vez, no principal acontecimento urbano dos finais do século XX. 

De acrescentar, ainda segundo os mesmos autores, que um paradigma do carácter infra-

estrutural da luz, especialmente à noite à grande escala, são as vistas aéreas. Pois, a leitura 

das malhas urbanas vinculada aos usos, bem como às acessibilidades, permite 
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compreender inúmeras relações, até em termos do desenvolvimento económico, bem como 

as iluminações variáveis, dependentes do tipo de zonas que são [Fig.XVII]. Assim, as 

perspectivas aéreas, obtidas a partir dos aviões, têm a capacidade de substituir a Paisagem 

que conhecemos durante o dia, por, como nos diz Matthias Armengaud, uma paisagem 

nocturna que se assemelha a uma manta de retalhos, ou seja, a uma montagem de muitas 

noites distintas [Fig.XVII]. 

Todavia, a noite contemporânea vai também muito além das aptidões de representação dos 

responsáveis pelo desenho urbano, ao ser por si só um estado urbano. Pois, segundo 

Armengaud, Armengaud, e Cianchetta (2009), se por um lado, a noite é a experiência e a 

flexibilidade de um território, sensível à travessia nocturna, em que se desenvolve a 

capacidade para questionar os usos estáticos e institucionalizados do dia.  

Por outro lado, a realidade nocturna é pautada por funções, serviços e assistência, ficarem 

reduzidos ao sonho ou à anulação, pelo que se verifica um aumento dos sintomas de 

desterritorialização ou de divisão territorial, como dito anteriormente. Consequência 

precisamente dum desenraizamento das zonas em funcionamento, obrigatoriamente 

desagregadas entre si, ao mesmo tempo que se verifica uma multiplicação das 

reconversões temporais dos espaços, devido a algumas práticas marginais ou ilícitas. 

De que é exemplo, o facto de num centro urbano, nas zonas muito comerciais, a iluminação 

pública ser quase totalmente “apagada” pela profusão de publicidade, anúncios luminosos e 

fachadas iluminadas que criam o ambiente urbano, mas ao entrar em concorrência com a 

iluminação subtil de um monumento, esta tornar-se-á poluição visual. Contudo mal anoitece 

esta é sentida como um elemento de segurança, ou como uma referência quando a maioria 

das iluminações arquitectónicas se apagam noite dentro (Narboni, 2007).  

Pelo que hoje, há também preocupações sobre o uso excessivo da luz eléctrica, falando-se 

mesmo em poluição luminosa. De que a impossibilidade de observar as estrelas na cidade, 

é uma das mais evidentes consequências, mas cujas mais recentes tecnologias trazem, 

também, alguma esperança no que diz respeito a um novo uso da luz nos edifícios e na 

cidade, levantando a possibilidade de resgatar a visão do céu nocturno… (Thenaisie & 

Urbano, 2007), bem como o de desenvolver cidades eficientes do ponto de vista da 

sustentabilidade. 

Assim, a noite é portanto, simultaneamente existência complexa, por introduzir uma nova 

realidade, dada pelo acentuar da divisão territorial, ao mesmo tempo que incita ao 

imaginário e a um novo território de programação.  

No entanto, o papel de intervenção actual tem de se basear num modelo equilibrado de 

Paisagem nocturna, que considere também a sustentabilidade e a poluição luminosa. E, é 

este gerar de paisagens nocturnas, que no contexto da guerra entre cidades, não só pela 

sua qualidade ou habitabilidade, mas também pela sua imediata imagem, se apresenta 

como uma mais-valia (Armengaud, Armengaud, & Cianchetta, 2009). Por conseguinte, 

intervir na noite e conquistá-la é conectar as noites distintas e gerar paisagens nocturnas 

coerentes. 
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3.3 Conquista da noite 

 

Contudo, para intervir na noite e conquistá-la, no sentido de criar paisagens nocturnas, é 

preciso pensar ao nível do projecto urbano. De modo, a conectar noites distintas, a partir da 

reflexão acerca da Paisagem urbana nocturna, nomeadamente, e segundo Narboni (2003) e 

Armengaud, Armengaud, e Cianchetta (2009), no que diz respeito a:  

- Se a Paisagem apenas existe através daquele que a contempla, o que acontece quando o 

escuro ou a obscuridade total tornam a visão impossível? 

- Será este motivo, da visão impossível para o Homem, com a obscuridade, que faz com 

que tão poucos se preocupem com o conceito de Paisagem nocturna? 

- Em que se transforma a Paisagem quando cai a noite? 

- É a Paisagem a mesma quando iluminada pela lua ou contemplada sob o sol? 

- É a Paisagem nocturna radicalmente diferente da paisagem diurna? 

- Ainda é uma Paisagem ou transforma-se num simples espaço nocturno? 

- É a noite uma Paisagem contemporânea indeterminada ainda por inventar? 

- Será suficiente que uma Paisagem seja visível ou perceptível de noite, através da 

presença de algumas luzes artificiais, para que seja interessante ou simplesmente agradável 

à vista? 

- Se a noite é o efémero, o frágil, o espontâneo, de que modo podemos construir este 

elemento sem desnaturalizá-lo? 

- Com base em que princípio se desenvolve um projecto para uma Paisagem nocturna? 

- A noite permanente na cidade é também alvo da preocupação de todos, mas como pensar 

a estrutura básica de iluminação de uma cidade e fazê-la coerente no todo, sem a 

transformar ela própria num espectáculo? 

- A noite temporária é o laboratório urbano de numerosas cidades. Assim, com que critérios 

há que se pensar hoje em dia a iluminação: a permanência ou a renovação constante? Com 

a lógica dos acontecimentos ou das estações do ano? 

Portanto, a partir daqui, surge a noção de que a conquista da noite, e logo a criação de 

paisagens nocturnas, têm como principal ferramenta a luz. Estando, logicamente, 

relacionadas com a iluminação no espaço exterior. Reveste-se, por isso, de importância 

pensar a luz artificial, enquanto ferramenta de actuação na Paisagem, como aquela que 

valoriza os elementos que a formam (Narboni, 2003). 

O que remete também, segundo Vidal (2010), para a possibilidade de encarar a luz como 

uma nova ferramenta no desenvolvimento de um projecto, e quiçá na criação de um espaço. 

Podendo, mesmo, propiciar a produção de diferentes atmosferas, com efeitos 

impressionantes ou mesmo mágicos para o imaginário do Homem. Manifestando-se em 

qualquer tipo de actuação e a qualquer escala. Isto é, desde projectos mais simples como 
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pequenas intervenções, no centro histórico de uma cidade, até projectos de maior 

dimensão, como uma requalificação da frente marítima de uma cidade.  

De referir contudo, no contexto actual, que já é crescente esta preocupação de incluir a luz, 

no conjunto de ferramentas consideradas na realização de novos projectos. Exemplo disto, 

são os espaços públicos, em que o desenho com a luz tem o mesmo nível de preocupação, 

do que o de outros elementos, nomeadamente pavimentos, mobiliário urbano ou uso da 

vegetação (Vidal, 2010). 

Assim, a iluminação nocturna revela-se como um instrumento a considerar no desafio 

contemporâneo e futuro de gestão do crescimento e da qualificação das cidades. Pelo que 

“construir” com luz passa pela fotometria urbana, isto é, por um conjunto de possibilidades 

específicas para o uso da luz à noite no ambiente urbano (Lamalle, 2007).  

A fotometria pode, nomeadamente, auxiliar o utilizador da cidade nas actividades nocturnas, 

como caminhar ou conduzir, pode valorizar edifícios, estátuas, ou pormenores 

arquitectónicos, pode criar ambientes, ao causar no utilizador da cidade um sentimento ou 

uma emoção, como ter orgulho na sua cidade, ou ser surpreendido por uma bela 

perspectiva ou paisagem (Lamalle, 2007). Alguns conceitos fotométricos podem ser mesmo 

aplicados na criação de ambientes, como iluminação indirecta, colunas de luz, combinação 

de luz directa e indirecta, marcadores, focos, ou quebras-luz, entre outros (Lamalle, 2007).  

Desta forma, é portanto a luz, a ferramenta primária de conquista da noite. Pois, esta revela 

a noite ao Homem, como um novo território da vida urbana, ao apresentar a cidade 

construída à noite com luz. 

 

“Construir” com luz 

 

Deste modo, há que reflectir acerca de alguns princípios, no que diz respeito a construir com 

luz. Portanto, é fundamental abordar o papel da iluminação e o domínio que o Homem 

exerce sobre a mesma, na conquista da noite. 

«In order to provide 21st century cities and architecture with a holistic lightning design, 

today’s lightning designers need outdoor equipment featuring the same high precision 

lightning technology that until recently, was only available for the indoor area.» 

(Belzner, 2005) 

Primeiramente há que referenciar que a luz, ao longo da história, foi alvo de reflexão e 

explicação por parte do Homem. Pelo que, foram surgindo inúmeras teorias para interpretar 

a sua natureza, origem e forma como pode ser utilizada, uma vez que esta desempenha um 

papel essencial para o Homem, tanto ao nível físico, como psicológico e sentimental 

(Gouveia, 2007).  

Sendo, de referir que, o facto de contemporaneamente se verificar um prolongamento 

inconsciente do dia com a luz artificial, corresponde a um dos maiores passos de domínio 

das forças da natureza (Thenaisie & Urbano, 2007).  
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Aliás, como nos mostra Narboni (2003), a importância da luz face à Paisagem que a noite 

oferecia, vem desde os primórdios da contemplação humana, ao ser enquadrada por um 

fogo iluminador e pela caverna protectora. Passa posteriormente pelas velas da Idade Média 

até às primeiras iluminações a gás, surgindo nas técnicas de pintura, e, sofrendo depois um 

progresso estrondoso com a invenção da lâmpada eléctrica. Atravessando ainda desde os 

exemplos luminosos das exposições universais, ao funcionalismo do pós-guerra, e 

seguidamente até ao reconhecimento da luz urbana, no final dos anos oitenta. Ou seja, em 

termos de apropriação dos espaços nocturnos, a luz foi sempre objecto da preocupação do 

Homem, primeiramente centrada em si, e mais tarde na cidade. 

De mencionar, que a integração da luz enquanto preocupação numa construção humana 

remonta, como referido anteriormente, a Stonehenge e aos monumentos megalíticos. 

Contudo, como nos diz Gouveia (2007), a consequente evolução do Homem e o seu 

domínio em relação às técnicas de construção, permitiu um uso dramático da luz, através da 

observação atenta do jogo luz/sombra e claro/escuro, dado pelo edificado e pelo seu 

envolvente. O que, por sua vez, levou à exploração da luz enquanto ferramenta 

transformadora do espaço, ao ser responsável pela criação de ritmos e volumes 

diferenciados, e que em ultima análise se traduz nas diferentes percepções, dadas ao 

Homem.  

Apesar de a luz ser omnipresente a fazer parecer, de certa forma, quase invisível para os 

pensadores da arquitectura. Pois para estes, a forma de iluminar a cidade – as ruas, as 

avenidas, os parques e os edifícios – é baseada em importantes, mas comuns 

preocupações. De que são exemplo, as dos técnicos, que se concentram na segurança dos 

utilizadores da cidade, transeuntes ou automobilistas, ou as dadas pelo encadeamento 

provocado através do excesso de luz ou dos reflexos dos pavimentos. O que se traduz, por 

sua vez, que muitas cidades sejam, ainda hoje, submergidas numa luz monótona e 

entediante (Thenaisie & Urbano, 2007). 

Contudo, actualmente, ao contrário de longos períodos do passado, em que a luz artificial foi 

completamente negligenciada, o Homem vive um período de fervilhar de ideias, sobre a 

forma como os edifícios e as cidades devem ser percepcionados à noite, ou sobre como a 

luz artificial deve ser integrada como um elemento arquitectónico específico (Thenaisie & 

Urbano, 2007).  

Algumas dessas ideias transformaram a iluminação num material interactivo, que responde 

aos acontecimentos em curso, reproduzindo luminosamente a vida, os movimentos da 

cidade e dos seus habitantes (Thenaisie & Urbano, 2007).  

Em suma, as preocupações de integração da luz, no ambiente humano estiveram desde 

sempre presentes nas construções humanas. Isto devido, precisamente devido à 

necessidade primitiva do Homem, de conhecimento do meio envolvente e de integração 

face a este (Gouveia, 2007).  

Assim, também actualmente, como nos mostram Armengaud, Armengaud, e Cianchetta 

(2009), nos grandes centros urbanos de todo o mundo, vão surgindo áreas nocturnas. Isto é, 

zonas escolhidas para criar uma paisagem especificamente nocturna e de fácil comunicação 

para os utilizadores e observadores. Mencionando ainda, que no contexto da natureza 

urbana, o facto de se prover luz artificial vai além das questões funcionais e de segurança, e 

prende-se, também, com as intervenções artísticas, pontuais ou festivas. Sendo que, em 
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muitos casos, trata-se de uma questão de atribuir características fundamentais aos próprios 

espaços. 

Portanto, neste contexto, aquilo a que se pretende fazer referência, é precisamente acerca 

da criação de paisagens nocturnas, como um tempo específico a entender e projectar. 

Pretendendo-se, que a Arquitectura Paisagista seja a base, para o desenvolvimento de um 

conceito de iluminação, e entenda-se que no âmbito deste trabalho fala-se sempre de 

iluminação exterior. Que se articule com o espaço projectado, em particular, e com a 

Paisagem envolvente, de modo geral. Pois a importância da iluminação não é só importante 

à escala urbana, mas expressa-se na escala da grande Paisagem, como referido 

anteriormente.  

O que remete, por sua vez, para a importância da criação de uma cidade iluminada, através 

duma construção com a luz, que respeite no entanto a noite, e a sua especificidade. 

 

3.4 Cidade iluminada 

 

Para falar da cidade iluminada, enquanto espaço provido de luz artificial, há que referir-se a 

esta enquanto espaço, que “comunica” com os seus utilizadores e observadores. O que, por 

sua vez, remete para a importância da iluminação das cidades modernas.  

Assim, e de acordo com Armengaud, Armengaud, e Cianchetta (2009), a cidade converte-se 

numa paisagem lúdica quando cai a noite, onde a hiperactividade luminosa substitui o 

declínio da actividade económica. Apesar de, em muitas metrópoles europeias, a noite se 

estabelecer numa dimensão de desenho, mais temporária do que permanente. Aliás, de que 

o êxito das intervenções artísticas e festivas de carácter temporário é testemunha, pois 

contribuiu, mesmo, para o aparecimento de novas 

exigências em termos de iluminação urbana, ao nível por 

exemplo dos planos de iluminação [Fig.XVIII]. 

Na realidade a noite constitui uma paisagem 

contemporânea indeterminada, isto é, ainda por inventar. 

Assim, no que diz respeito às intervenções permanentes 

e mesmo às pontuais ou temporárias, a referência é à 

iluminação, enquanto ferramenta para a criação de 

cidades nocturnas ou de enclaves urbanos temporários. 

Nomeadamente através da face nocturna permanente 

das cidades, das arquitecturas da noite, e das cidades 

nocturnas temporárias. Que se traduzem, no fundo, em 

programações públicas ambiciosas, ou seja, de 

movimentos de expressão, de criação, e de política urbana 

ou cultural (Armengaud, Armengaud, & Cianchetta, 2009). 

Por conseguinte importa reflectir sobre alguns pontos referentes às características de 

iluminação de carácter mais permanente versus mais temporário, que concorrem para a 

imagem nocturna de uma cidade. 

Figura XVIII: Primeiro Plano Geral 
de Iluminação de Lyon (Fonte: 
(Thenaisie & Urbano, 2007)) 
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Em conclusão, na concepção de um projecto de paisagem nocturna, há que considerar 

também a iluminação como parte fundamental do projecto e considerá-la não só no espaço 

a projectar em particular, mas inseri-la num contexto mais alargado da própria cidade ou 

metrópole, considerando todas as questões a vários níveis. Desta forma, faz-se um convite 

a ter uma outra visão sobre a paisagem, “a mirada de la noche” (Vidal, 2010), para projectar 

paisagens urbanas nocturnas coerentes no todo e articuladas com o período diurno. 

 

Face nocturna das cidades 

 

No que diz respeito à face nocturna das cidades, a sua importância revela-se como 

resultado das necessidades decorrentes do período nocturno, consequência do 

desenvolvimento urbano e das necessidades do Homem em termos de funcionamento, 

segurança e embelezamento do meio urbano. O que por sua vez remete para a questão do 

planeamento das paisagens nocturnas. 

Mas, se o planeamento das paisagens nocturnas é fundamental, há que definir 

precisamente um fio condutor, ou seja, é fundamental o planeamento da iluminação e 

concepção da sua evolução cultural, no que toca à luz artificial envolvente (Marin, 2010). 

Quer dizer passa justamente por entender que as instituições devem abordar a iluminação 

das cidades, vilas ou aldeias, a partir de um planeamento global, de forma a ir ao encontro 

das necessidades das pessoas, em vez de se basear exclusivamente em exigências de 

funcionalidade, de manutenção ou de poluição luminosa, que constituem factores 

importantes, mas não os únicos a ter em conta (Marin, 2010).  

Outra questão importante é compreender, que é completamente necessária a realização de 

projectos de iluminação que englobem a Paisagem da urbe, para se poder desenhar um 

mapa luminoso mais coerente com os tempos que vivemos (Marin, 2010), e coeso ao nível 

do espaço público, do lugar, da cidade e do seu território, vulgo metrópole, não só em 

termos de eficiência energética levando a grandes poupanças de energia, mas também em 

termos estéticos e funcionais. Todavia na iluminação urbana é também necessário dar 

importância à coerência no espaço e no tempo, e, é esta abordagem do todo considerando 

todas estas questões, que permite produzir um plano geral de iluminação para o futuro 

(Lamalle, 2007). 

O projecto de iluminação urbano contemporâneo e futuro, além dos aspectos funcionais 

inerentes, é responsável pela transformação dos espaços, pela criação de ambientes 

agradáveis, pela melhoria da qualidade de vida e pela valorização do quotidiano do Homem 

(Narboni, 2003). 

A evolução da paisagem deve, então, seguir um percurso futuro de criação nocturna, que 

vai além da cidade e em que a luz artificial permite a encenação nocturna de paisagens 

poéticas e sensíveis, ou seja, em que a paisagem nocturna não deve ser alvo apenas da 

simples iluminação, mas de uma iluminação artística, isto é, concebida especificamente para 

que a paisagem seja vista e apreciada à noite (Narboni, 2003).  

Mas, além da concepção contemporânea com a ajuda dos jogos de luzes artificiais, o futuro 

pode passar também pelos jogos de luzes naturais, através duma concepção artística de um 
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espaço, em função da sua imagem nocturna que ditaria a expressão diurna desse mesmo 

espaço (Narboni, 2003).  

De mencionar que, neste contexto, não só a iluminação de carácter permanente é 

importante numa cidade, território, ou metrópole e que o poder das intervenções efémeras 

com a luz, no espaço público de uma cidade/metrópole transforma por um período de tempo 

a percepção da mesma, permitindo desenvolver um novo imaginário, num mesmo espaço, 

quando este é iluminado de formas distintas como ocorre por exemplo no Natal, ou durante 

um festival de luz, como o de Lyon, ou em intervenções urbanas pontuais e artísticas, como 

as realizadas pelo grupo Luzinterruptus em Madrid (Vidal, 2010). 

Contudo, é necessário pensar, que se a inspiração dos planos de iluminação provém dos 

acontecimentos temporários, de que modo se podem estabelecer as iluminações 

permanentes. Sendo, portanto, de extrema importância reflectir sobre a planificação 

nocturna, no sentido, de dar importância aos contextos, de modo a assinalar mais do que 

sobre iluminar, mas preservando todavia a essência nocturna. 

 

Arquitecturas da noite 

 

«L'architecture est le jeu savant, correct et magnifique des volumes assemblés sous la 

lumière. Nos yeux sont faits pour voir les formes sous la lumière, les ombres...» 

Le corbusier in Vers une Architecture (1923) (Moura, 2007) 

No que se refere às arquitecturas da noite, ou seja ao edificado, enquanto projecto 

iluminado e de iluminação, só por si este é alvo de inúmeros estudos e reflexões. Mas, o 

que interessa referir, do ponto de vista da Arquitectura Paisagista, são os edifícios 

iluminados, enquanto obras arquitectónicas concebidas com a noite, para a noite e à noite.  

Pois, a história da iluminação das cidades é também a história da invenção de outra 

realidade arquitectónica, temporal e imaterial, composta por jogos de intensidades, cores, 

sombras e pulsações, que confere uma imagem muito forte à cidade. Assim, como a noite 

permite que os edifícios sejam vistos como obras e como símbolos, a relação entre a 

natureza diurna e a nocturna de um edifício converte-se numa dimensão essencial do 

projecto sendo, por vezes, a sua autêntica finalidade (Armengaud, Armengaud, & 

Cianchetta, 2009). 

Deste modo, como nos mostram Robert Venturi, Denise Scott Brown and Steven Izenour, 

em Learning from Las Vegas [Aprendendo com Las Vegas], tudo se resume à importância 

da imagem, isto é, dos sinais em relação à arquitectura, o que remete para o simbolismo na 

arquitectura.  

Trata-se, pois da arquitectura de estilos e símbolos, isto é de comunicação sobre o espaço, 

dominando-o como um elemento na arquitectura e na Paisagem, e de modo que o sinal 

gráfico se torna na própria arquitectura da Paisagem. Tal, como nos mostram, com o caso 

de Las Vegas, sobre o qual referem: the signs of Las Vegas are as much Pop Art as Pop 

Literature [os sinais de Las Vegas são tanto Arte Pop como Literatura Pop], o que reflecte 

aliás, the need for a high-speed perceptible communication with maximum impact [a 
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necessidade de uma comunicação perceptível a alta-velocidade com o impacto máximo] 

(Venturi, Brown, & Izenour, 1997). 

Assim, tal como mover-se numa piazza [praça] é fazê-lo entre formas rígidas. Em Las Vegas 

domina a paisagem comercial, ou seja, em que são os símbolos mais do que as formas, que 

permitem as conexões verbais e simbólicas, para o movimento no espaço (Venturi, Brown, & 

Izenour, 1997).  

Logo, é este entendimento da arquitectura que marca esta Paisagem. Pois, a arquitectura 

aqui comunica uma complexidade de significados, ao remeter o observador e utilizador, para 

o lado mais livre e indeterminado que constitui esta Paisagem.  

O que se tenta, por sua vez, mostrar que ocorre também com as paisagens nocturnas. Por 

conseguinte, a proposta é que a arquitectura se relacione com as complexidades da cidade, 

para se tornar mais contextual, tanto no seu aspecto diurno como nocturno. Portanto, se até 

há pouco tempo, quando as ruas ficavam vazias, os edifícios apropriavam-se do relevo da 

actividade metropolitana e personificavam a cidade. 

Agora, são a escala e o simbolismo de alguns programas contemporâneos, que definem o 

panorama das cidades à noite. Através de uma nova realidade, apoiada na iluminação como 

forma de engrandecer a arquitectura, que se baseia nos chamados edifícios billboards 

[Fig.XIX], que constroem Times Square e algumas cidades asiáticas. E, tal como mostraram, 

inicialmente os edifícios comerciais, seguidos das galerias, óperas, teatros, cinemas, 

estádios, estações ou museus, e na actualidade também as sedes de empresas, edifícios 

públicos emblemáticos ou outro tipo de edifícios de 

carácter marcante, todos eles concebidos como 

acontecimentos ópticos e narrativos. Isto é, 

elementos construídos, projectados e imaginados, 

muitas vezes, segundo uma relação muito íntima 

com o seu lado nocturno (Armengaud, Armengaud, 

& Cianchetta, 2009). 

De modo, que estes edifícios, segundo 

Armengaud, Armengaud, e Cianchetta (2009), se 

converteram em ícones poéticos ou políticos, 

cujas manifestações nocturnas constituem a sua 

quinta-essência.  

Aliás, tal como referem, a temática recorrente 

deste novo tipo de edifícios é a criação de 

atmosferas, desenvolvendo-se programas de 

“arquitecturas-paisagem”. Ou seja, em que as 

novas tecnologias desempenham um papel 

determinante, ao redefinirem completamente as 

fachadas, como ocorre no caso do Koncerthuset 

[Sala da Filarmónica] de Copenhaga, de Jean 

Nouvel, cujas fachadas são gigantescos ecrãs, 

que emitem os espectáculos em directo 

[Fig.XX]. 

Figura XIX: Edifício Billboard em Xangai 
(Fonte: (Armengaud, Armengaud, & 
Cianchetta, 2009)) 

 

 

Figura XX: Koncerthuset em Copenhaga 
(Fonte: http://copenhagen.unlike.net/) 
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Por conseguinte, o que se pretende das chamadas arquitecturas da noite, é este acto não 

meramente de iluminar uma arquitectura, mas sim de torná-la visível à noite, consoante a 

sua relevância no contexto da cidade. E deste modo, a construir uma rede de intervenções 

pontuais, que se espalha pela cidade e pelo território e o permite ler de uma outra forma. 

 

Cidades nocturnas temporárias 

 

No que diz respeito, à identidade nocturna das cidades, a diferença de uma para outra, 

reside na vitalidade e ritmo da realidade social, o que se traduz num problema de 

“efemérides nocturnas”. Pois, a paisagem urbana não só se lê e pratica como uma situação 

espacial, como também corresponde a um acontecimento temporário, o que remete para a 

exploração da diversidade das experiências urbanas contemporâneas, de carácter efémero. 

Assim, a cidade é utilizada como um ponto de partida de eventos e a paisagem nocturna é 

um elemento de mutabilidade, no qual as cidades se podem vestir ou mutar, isto é, atrever-

se a ser outras.  

Exemplos disto são, por um lado, a Suécia, que por ocasião da celebração do feriado Lucia 

[Dia de Santa Lúcia], festejado a 13 de Dezembro e que assinala o início do período 

natalício, suspende a normalidade, perante uma das poucas festas que tem um impacto 

sobre a rua bastante significativo, embora aconteça no Inverno. Ou por outro lado, 

Barcelona ou Sevilha, que têm um autêntico programa nocturno anual, imposto pelas 

inúmeras festas tradicionais, que atraem milhares de turistas de todo o mundo (Armengaud, 

Armengaud, & Cianchetta, 2009). 

Segundo Armengaud, Armengaud, e Cianchetta (2009), todavia, estas intervenções 

temporárias pressupõem um ponto de vista artístico, que parte da interdisciplinaridade das 

várias artes, partilhadas com a iluminação urbana e as suas técnicas. Cujo objectivo é 

construir uma relação narrativa de transformação de uma paisagem urbana, que pode incluir 

som, vídeo, odores, actuações e interacções, entre outros.  

O propósito, contudo, não é o de construir uma cidade nova que elimine a existente. Mas 

sim, o de inscrever uma cidade temporária nesse tempo urbano que é a noite, a partir 

precisamente da criação de numerosos eventos, que formam as chamadas cidades 

nocturnas temporárias.  

Tal como se verifica desde finais dos anos noventa, em que se desenvolveram certos 

acontecimentos urbanos e especificamente nocturnos, abertos ao grande público, que 

modificaram a imagem das cidades e o seu poder de atracção. 

De referir, porém, que Paris tem sido, desde os anos vinte do século passado, o laboratório, 

donde têm surgido alguns destes formatos nocturnos. Formatos estes, capazes de renovar a 

relação dos habitantes/utilizadores/visitantes com o cenário urbano envolvente, num 

propósito que consiste em criar novas relações com a própria cidade. De modo que, 

consequentemente, a noite se converteu mesmo numa paisagem identitária das cidades 

(Armengaud, Armengaud, & Cianchetta, 2009). 
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Neste sentido, desenvolveram-se acontecimentos nocturnos de massas, que se traduzem 

em verdadeiras efemérides de carácter temporário, de que são exemplo as cidades-

concerto, os festivais de teatro de rua, as intervenções publicitárias, as festas da música, os 

festivais de luz, as festas rave, as noites de arte, as noites de museus, e as noites brancas, 

entre outros.  

Acontecimentos aliás, cujo enorme êxito se deve à modificação da relação dos seus 

públicos, com a própria cidade, pois os espectáculos já não se representam, 

exclusivamente, nas salas fechadas e saem agora à rua, encontrando outros públicos e 

promovendo uma troca de interacções com a cidade. 

No caso das festas da música, por exemplo, o princípio baseia-se em levar o público para as 

ruas, inclusivo para espaços culturais, que à primeira vista não seriam identificáveis com 

este tipo de acontecimento.  

Por outro lado, as festas rave representam uma exploração dos terrenos urbanos ermos, 

numa cultura marginal, que explora as free parties, através de verdadeiras discotecas de 

música techno, ao ar livre. E de modo, que ambos os acontecimentos constituem formas de 

provocar, uma inversão da imagem social das cidades à noite (Armengaud, Armengaud, & 

Cianchetta, 2009). 

Em relação aos festivais de luz, estes devem ser entendidos como forma de alteração da 

cidade, com ênfase na luz, num movimento de redefinição do atractivo da metrópole. Aliás, 

cujo paradigma é a cidade de Lyon, com a sua Fête des Lumières, que serviu como 

plataforma de lançamento, para a modificação em profundidade da imagem da própria 

metrópole.   

Assim, segundo Armengaud, Armengaud, e Cianchetta (2009), através do uso da luz como 

instrumento, associada a movimentos artísticos como a Land art, o cinema, a cenografia, a 

arquitectura e as artes digitais, em festivais contemporâneos, assistiu-se a uma devolução 

da magia à experiência urbana, através da criação destes novos rituais. De forma, a que 

estes festivais, chamados de luzes, configuram uma arquitectura feita de luzes, sinais, ecrãs 

e movimentos virtuais, numa evolução em relação a Times Square e à Broadway, e que 

remete também para Las Vegas e Xangai. 

Contudo, e se é sobretudo nos anos 90, que alguns festivais dedicados à luz transformaram 

as cidades de forma espectacular, de que são exemplos excepcionais Lyon e Turim que 

exploram as suas situações fluviais, Helsínquia que luta contra a noite permanente de 

Outono, transformando os edifícios e os parques, ou Palermo que retoma os rituais 

tradicionais de iluminação, convidando artistas internacionais. Desde os inícios das 

sociedades rurais, que existiam já festas parecidas em toda a Europa, de que é exemplo 

Itália, onde a tradição destes festivais de luzes se mantém muito viva (Armengaud, 

Armengaud, & Cianchetta, 2009). 

Actualmente, um pouco por todo o mundo, existem festivais deste tipo: Lichtjesroute em 

Eindhoven (Alemanha), desde 1852; -Licht(fest)wochen em Essen (Alemanha), desde 1858; 

Valon Voimat em Helsínquia (Finlândia), desde 1995; Montréal High Lights Festival em 

Montreal (Canadá), desde 1999; Fête des Lumières em Lyon (França), desde 1999; Luci 

d’Artista em Turim (Itália), desde 2001; Valgusfestival em Talin (Estónia), desde 2001; 

LichtRouten em Luedensheid (Alemanha), desde 2002; Arbres et Lumières em Genebra 
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(Suiça), desde 2002; Chartres en Lumières em Chartres (França), desde 2003; Kals’art em 

Palermo (Itália), desde 2004; Parcours Lumière em Liège (Bélgica), desde 2005; Radiance 

em Glasgow (Escócia), desde 2005; CityLichter em Leipzig (Alemanha), desde 2006; Glow 

em Eindhoven (Alemanha), desde 2006 (Caeiro, 2007).  

De referir ainda, no contexto português, o desenvolvimento em Lisboa, em 2004 e em 2006 

do festival de luz, Luzboa - Bienal de Internacional de Luz, criado pela Extra]muros[. Cujo 

objectivo foi uma intervenção cultural e artística no espaço urbano, que chamasse a atenção 

para o papel da luz e da iluminação, na imagem da cidade de Lisboa (Caeiro, 2007). 

No que diz respeito às noites brancas, trata-se de um conceito de festa urbana, cuja noite é 

dedicada à arte contemporânea. Ou seja, esta é exposta nas ruas ou em lugares 

habitualmente fora do alcance, tendo como inspiração as noites de arte ou noites dos 

museus, muito populares nos países nórdicos (Armengaud, Armengaud, & Cianchetta, 

2009). 

Este acontecimento, inicialmente desenvolvido pela câmara de Paris em 2001, pretende 

devolver a cidade aos seus habitantes, tendo como objectivo proporcionar uma verdadeira 

experiência nocturna, através da troca do rosto da cidade durante uma noite mágica.  

De modo, que se trata de uma noite, que renova o valor do espaço público e põe em crise a 

ideia do museu e da galeria, para exposição da arte. Pois, o conceito reside em itinerários, 

assentes na cidade entretanto convertida numa mega exposição, que permitem introduzir 

continuidades temáticas, evidenciar bairros concretos e criar certas relações entre as obras 

de arte (Armengaud, Armengaud, & Cianchetta, 2009).  

De acordo com Armengaud, Armengaud, e Cianchetta (2009), o resultado do êxito popular, 

que foi a primeira edição em Paris, fez com que o conceito fosse exportado a todo o mundo, 

sendo realizado em Roma, Bruxelas, Riga, Madrid, Montreal, Toronto, La Valeta ou 

Versalhes. Porém, se por um lado, estas cidades criaram o seu próprio programa 

alternativo, tornando o que Paris define como uma experiência urbana mágica e singular 

num festival. Por outro lado, em Paris, este acontecimento impulsionou outras 

transformações temporárias, frequentemente à noite mas não só, 

dos espaços públicos ou de circulação. 

Contudo, a dimensão urbana dos acontecimentos de carácter 

temporário está ainda subestimada, e por explorar todo o seu 

potencial. Pois, estas cidades nocturnas temporárias não são 

ainda uma ferramenta urbana, em si mesma, que permita 

modificar as dinâmicas territoriais. Modificação esta, que pode 

residir na relação, ainda não explorada, com as cidades 

periféricas, uma vez que pode resolver um conjunto de 

problemas, com que as cidades lidam, como a criminalidade 

destas zonas ou mesmo as ligações do território. 

De referir portanto, no contexto da temática das ligações e 

consequentemente da mobilidade nocturna, o Protocole Troll 

desenvolvido em 2004. Este programa corresponde a um 

projecto de investigação e experiência conduzido pela AWP 

(Paris), estúdio de arquitectura, paisagem e design que 

Figura XXI: Poster da 
exibição dedicada ao 
Protocole Troll (Fonte: 
(Armengaud, Armengaud, & 
Cianchetta, 2009)) 
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desenvolve projectos de reconfiguração territorial. E, este surge no âmbito do programa de 

estudo da mobilidade urbana, durante o período nocturno e liderado pelo Institut pour la Ville 

en Mouvement [Instituto para a Cidade em Movimento] da PSA Peugeot Citroën [Fig.XXI] 

(AWP, 2005). 

O objectivo é no fundo, a proposta de percepção da noite, do espaço e do movimento de 

forma diferente. Ou seja, sugerindo-se visionar os territórios nocturnos, como um outro 

estado da cidade, como um outro sentido das relações e experiências urbanas, sendo a 

mobilidade o factor revelador destes territórios. Em conclusão, pretende-se com o Troll, 

promover um estímulo das paisagens nocturnas contemporâneas, focado na mobilidade e 

nas experiências, que o lado nocturno da cidade pode proporcionar (AWP, 2005). 

Consequentemente, todas estas reflexões permitem concluir, que o futuro nocturno das 

cidades passará precisamente pela articulação dos acontecimentos de carácter pontual, 

temporário e permanente, através duma rede de mobilidades. Ou seja, as cidades na sua 

faceta nocturna terão de ser mais coerente, projectando o acontecimento permanente que 

são os grandes planos de iluminação da metrópole. Isto, ao mesmo tempo, que por sua vez, 

que revelam e ligam o território através da criação de estruturas, que apoiem a mobilidade 

nocturna. E, que obrigatoriamente passarão por mostrar e revelar, também, os 

acontecimentos pontuais e temporários, que distinguem a cidade em relação a todas as 

outras. E, portanto é a conjugação de tudo isto, que será responsável pela criação duma 

imagem nocturna da cidade distinta, coerente e atractiva. 
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«The ideal interpreter of the piano (he never says pianist!) is one who wants to be a piano 

and everyday I say to myself when waking up: I want to be a Steinway. I don’t want to be a 

man who plays a Steinway, I want to be a Steinway itself.» 

Thomas Bernhard in Der Untergeher, 1983 (Moura, 2007) 

 

4. Paisagens nocturnas contemporâneas 
 

Neste capítulo da presente dissertação pretende fazer-se uma abordagem técnica das 

paisagens nocturnas, no que diz respeito à principal ferramenta de supressão da escuridão 

da noite: a luz. Assim, numa primeira parte faz-se referência ao configurar da luz, em que se 

salienta o fenómeno físico e artificial que é a luz, segundo princípios técnicos e onde se 

salientam os níveis recomendados de iluminação segundo as normas vigentes. 

Numa segunda parte, focam-se algumas estratégias para desenhar e desenvolver 

paisagens nocturnas, sempre na perspectiva de conceber com luz para criar ambientes 

nocturnos. De modo que se abordam princípios de ordem mais funcional e outros de 

carácter mais estético, sempre na óptica do projecto de iluminação. 

E, por fim, na terceira e última parte deste capítulo o destaque é em relação à comunicação 

com luz, isto é, à influência que a luz traz para as cidades e para os utilizadores em 

particular e, também, em termos da importância do projecto de iluminação enquanto 

ferramenta do Arquitecto Paisagista. 

 

4.1 Configurar a luz 

 

Em primeira instância para se criar espaços, em que se possa falar de um ambiente 

nocturno é preciso conhecer a luz, enquanto fenómeno físico e ferramenta artificial do 

Homem. O que remete, um pouco, para os domínios da electrotecnia, da luminotecnia e da 

psicologia ambiental, no que diz respeito à clarificação da importância da iluminação. 

Assim, esta parte do trabalho explora as questões técnicas de iluminação, explicitando-se 

alguns princípios técnicos e os níveis recomendados de iluminação. 

Pois, como nos diz Marin (2010), apesar da imagem formal do sistema de iluminação ser 

importante ao nível do planeamento urbano, dado a imagem diurna de um lugar, esta não é 

tudo. É preciso não esquecer que o sistema de iluminação é colocado para que se produza 

luz artificial, durante as horas em que o sol, a luz natural, deixa de existir. 

De mencionar que, aliás, segundo o mesmo, os projectos de iluminação para o espaço 

público exterior, conceptualmente focam a meia-luz, a chamada penumbra, ao invés da luz, 

pois a escuridão é o pano de fundo natural do Homem. Além disso, o próprio olho humano 

não está preparado para ver as luzes (lux) - a luz que atinge as superfícies - todavia, é 

sensível à luz que estas superfícies emitem. 
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A luz revela-se, por tudo o que foi anteriormente referido, como um material intangível, uma 

vez que esta não é um material por si próprio. O que, por sua vez, determina a dificuldade 

em trabalhá-la, mas a forma mais fácil de o fazer é sabendo que nenhum elemento físico 

revela as suas propriedades sem a luz. Assim, ao trabalhar a luz podem revelar-se as 

diferentes propriedades dos materiais, como a cor, a textura e a volumetria, entre outras. E, 

por conseguinte, a percepção da matéria pode modificar-se, consoante a luz e desta forma a 

luz pode ser trabalhada como mais um “material” (Marin, 2010). 

Porém, apesar de poder ser trabalhada como um “material”, também a tensão existente 

entre o uso técnico ou comercial da luz e o seu uso estético, fazem com que exista algum 

cepticismo no uso da luz, para reforçar ou tornar visível, arquitecturas ou espaços. Isto, 

porque a luz se torna frequentemente num espectáculo por si só (Thenaisie & Urbano, 

2007). 

Portanto, é necessário ter um conhecimento sobre o fenómeno da luz e das noções do seu 

uso apropriado em termos técnicos, para que a criatividade na concepção dos espaços os 

torne simultaneamente funcionais. Desta forma, seguem-se reflexões acerca destes pontos, 

baseados simultaneamente no livro As bases da luz e da iluminação (Academy, 2007) e nas 

informações prestadas pela Philips Portugal. 

 

Princípios técnicos 

 

Primeiramente importa definir luz, que pode ser descrita como uma forma de energia, que 

tem uma dupla natureza. Ou seja, por um lado, esta pode ser descrita como uma onda 

electromagnética e que, portanto, se manifesta através de radiação electromagnética, de 

que são exemplo as ondas de rádio, as de radar, as micro-ondas, os infravermelhos, os 

ultravioletas e os raios x.  

Mas, por outro lado, apresenta outras propriedades 

como os efeitos fotoeléctricos, que só podem ser 

explicados à luz da mecânica quântica, que descreve a 

luz como partículas de energia indivisíveis, conhecidas 

como fotões ou quantuns. 

De mencionar, ainda, que esta dupla natureza da luz é 

responsável pelos seus comportamentos 

característicos que são a reflexão, a absorção, a 

transmissão, a refracção e a interferência.  

Sendo que, a reflexão corresponde à quantidade de luz reflectida por uma superfície, 

quando nela incide luz, dependendo assim do tipo de superfície, do ângulo de incidência e 

da composição do espectro electromagnético da luz [Fig.XXII]. Definindo-se ângulo de 

incidência como o ângulo formado entre o feixe de luz que incide num objecto e um eixo 

imaginário perpendicular à superfície do objecto, enquanto que espectro imaginário 

corresponde ao intervalo completo da radiação electromagnética, definido de acordo com a 

frequência e comprimentos de onda da radiação para uma dada fonte de luz.  

Figura XXII: Reflexão (Fonte: (Academy, 
2007)) 
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Enquanto, que a absorção se refere à luz que o corpo ganha sob a forma de energia (calor) 

quando alvo da incidência de luz, sendo dependente do ângulo de incidência e do 

comprimento de onda da luz. Em que comprimento de onda corresponde à distância entre 

os valores repetidos num padrão de onda pela radiação. 

A transmissão, por sua vez, é a passagem de alguma da luz que atinge a superfície e que 

não é reflectida nem absorvida, sendo a percentagem de luz transmitida conhecida como 

transmitância.  

A refracção corresponde à passagem de um raio de luz de um meio para outro com 

diferentes densidades ópticas, e num ângulo que não é perpendicular às superfícies dos 

dois meios, sendo portanto um “raio quebrado” por haver precisamente uma mudança de 

velocidade da luz, quando esta passa estes meios com densidades ópticas diferentes.  

E, por fim, a interferência trata-se do caso da onda 

natural de luz que incide sobre um meio, que 

reveste outro numa fina película, e em que se 

observa a interferência dos diferentes comprimentos 

de onda da luz com esse material, produzindo 

também diferentes comprimentos de onda na sua 

superfície. 

Deste modo, dum ponto de vista científico, a luz ao 

ser uma onda constituída por fotões, em séries de 

radiações electromagnéticas, tem também a 

particularidade de poder ou não ser visível a olho 

nu. Assim, a radiação com um comprimento de onda 

entre 380 e 780 nanómetros, forma a parte visível 

ao olho humano do espectro electromagnético, 

sendo que a única diferença entre todas as formas 

de radiação, que incluem as anteriormente referidas 

ondas de rádio, de radar, micro-ondas, 

infravermelhos, ultravioletas e raios x, é 

precisamente o seu comprimento de onda 

[Fig.XXIII].  

No caso, dum espectro de luz visível, em que todos 

os comprimentos de onda, da gama visível estão 

presentes, este é designado por espectro contínuo – 

passa pelo vermelho, laranja, amarelo, azul e violeta – ao passo que, existem fontes de luz 

que apenas têm comprimentos de onda seleccionados, tendo o chamado espectro de luz 

visível descontínuo.  

De referir, ainda, que o olho humano ao interpretar os diferentes comprimentos de onda, 

dentro do chamado espectro visível, permite ao ser humano a identificação da cor dos 

objectos. Assim, pode-se definir cor como uma percepção visual, dada pela forma através 

da qual distinguimos os diferentes comprimentos de onda. 

No entanto, no que diz respeito à cor, segundo os Princípios de Munsell um sistema de cor 

criado em 1905, esta pode ser caracterizada em três parâmetros o tom, o valor e a 

Figura XXIII: Espectro electromagnético 
(Fonte: (Academy, 2007)) 
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saturação. Já em termos de colorimetria é importante o comprimento de onda, a luminância 

e a pureza.  

Não esquecendo, contudo, que a cor da luz depende não só das características do espectro 

de luz em si, como do espectro de reflectância da superfície iluminada, isto é do espectro 

electromagnético de reflexão de uma dada superfície, bem como da percepção do 

observador. Isto é, a cor de uma fonte de luz depende da composição espectral da luz 

emitida por esta, enquanto a cor aparente de uma superfície reflectora, por outro lado, é 

determinada por duas características: a composição espectral da luz pela qual é iluminada e 

as características de reflectância espectral da superfície. O que significa que uma superfície 

colorida é colorida porque reflecte comprimentos de onda selectivamente.  

Consequentemente, pode-se dizer que apesar das fontes de luz poderem ter a mesma 

aparência de cor, isso não significa necessariamente que as superfícies coloridas tenham a 

mesma aparência quando expostas a estas. Pois, as cores têm uma aparência que difere de 

acordo com a síntese dos comprimentos de onda visíveis no espectro colorido de uma 

lâmpada. Sendo que, esta capacidade da lâmpada de reconstituir as variadas cores dos 

objectos que ilumina, em relação à luz solar é conhecida como restituição cromática.  

A restituição cromática é um dos aspectos mais importantes na iluminação artificial. De tal 

modo, que isso é perceptível quando em algumas situações as cores devem ser o mais 

natural quanto possível. Como, por exemplo, em relação às condições da luz do dia, no 

entanto, noutros casos a luz deve evidenciar cores individuais ou criar uma ambiência 

específica. Portanto, restituição cromática é um critério de grande importância quando 

seleccionamos fontes de luz para soluções de aplicação de iluminação. 

Desta forma, com o intuito de classificar as fontes de luz, do ponto de vista das propriedades 

de restituição cromática, foi introduzido o Colour Rendering Index (CRI) [Índice de 

Restituição Cromática (IRC também conhecido como Ra)], em que: 

Ra = 90-100 Excelentes propriedades de restituição cromática 

Ra = 80-90 Boas propriedades de restituição cromática 

Ra = 60-80 Moderadas propriedades de restituição cromática 

Ra < 60 Pobres propriedades de restituição cromática 

O que permite concluir, por sua vez, que quanto mais próximo o IRC estiver de 100, melhor 

é a aparência da cor. 

No entanto, se tal como acontece com a luz solar, cada tipo de fonte de luz artificial tem a 

sua aparência em termos de cor, também a temperatura de cor a influencia. Assim, apesar 

da luz branca ser uma mistura de cores, nem todos os brancos são iguais uma vez que 

dependem das suas cores constituintes. Portanto, um branco com uma maior proporção de 

vermelho vai parecer mais quente e um branco com uma maior proporção de azul vai 

parecer mais fresco. 

De modo que, para se conseguir classificar os diferentes tipos de luz branca, aplica-se o 

conceito de temperatura de cor, descrita como a impressão de cor que um corpo negro 

perfeito irradia a certas temperaturas, sendo medida em Kelvin (0 K = -273 ºC). E, que se 
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traduz, por outras palavras, em que quanto mais alta a temperatura de cor for, mais fresca é 

a impressão que a luz branca nos transmite (Anexo: Tabela XXVIII). 

Logo, a temperatura de cor é um aspecto importante em aplicações de iluminação, sendo 

que a sua escolha é determinada pelos seguintes factores: ambiente; clima; nível de 

iluminação necessária; esquema de cores [Fig. XXIV]. 

No âmbito do conceito de luz, é ainda 

necessário abordar as noções de luz 

natural e luz artificial.  

Assim, em relação à luz natural pode-

se dizer que esta é obtida através da 

mistura de um número infinito de 

radiações coloridas, que aliás 

podemos encontrar no arco-íris, sendo 

o sol a sua principal fonte. Como tal, a 

constante incisão dos raios solares na 

superfície terrestre, ao longo do dia é 

variável de acordo com o ângulo do 

sol relativamente ao posicionamento 

da superfície da terra. O que se 

traduz, por sua vez, numa 

diferenciação desta luz, em termos da 

sua temperatura, de acordo com o 

lugar e a altura do dia, isto é, esta é 

mais fria ao meio-dia e mais quente 

ao anoitecer. Sendo de mencionar, 

que também a filtragem aos raios 

solares, exercida pelas diferentes 

camadas da atmosfera, determina a 

temperatura de cor da luz solar 

[Fig.XXIV]. 

Com o desenvolvimento da energia 

eléctrica no século XIX, revolucionou-se a luz artificial, até aí dada pelo gás, a maior fonte 

de iluminação artificial. E, desde essa altura, a história da luz eléctrica tem sofrido os 

maiores desenvolvimentos e inovações. De modo que, no que diz respeito à luz artificial, 

hoje em dia a sua escolha e importância depende muito de algumas das suas propriedades, 

como a restituição cromática, a temperatura de cor, o fluxo luminoso, a potência e a eficácia 

luminosa [Fig.XXV].  

Assim, em relação à luz há dois tipos de ramos no que respeita à medição de luz, a 

fotometria e a radiometria, de acordo com o livro Green Vitruvius (Comissão Europeia [et 

al.], 2001). 

A fotometria trata-se do ramo que mede a luz, na acepção do que é percepcionado pelo olho 

humano, de que fazem parte as grandezas: 

Figura XXIV: Luz natural versus luz artificial (Fonte: 
(Academy, 2007)) 
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 Iluminância ou iluminação (Unidade SI: 

lux) que corresponde à luz, que atinge a 

área unitária de uma dada superfície. Isto 

é, equivale à incidência perpendicular, de 

um fluxo luminoso distribuído 

uniformemente, de 1 lúmen, numa 

superfície de 1 m2; 

 Fluxo luminoso (Unidade SI: lúmen) é a 

radiação total emitida, em todas as 

direcções, por uma fonte luminosa ou 

fonte de luz, que pode produzir estímulo 

visual; 

 Intensidade luminosa (Unidade SI: 

candela) corresponde à medida da 

percepção da potência emitida por uma fonte luminosa numa dada direcção; 

 Luminância (Unidade SI: candela/m2) corresponde ao fluxo luminoso que vem de 

uma superfície e que chega aos olhos do observador. Isto é, descreve a quantidade 

de luz que atravessa ou é emitida por uma superfície, no fundo é uma medida da 

densidade da intensidade de uma luz reflectida numa dada direcção; 

 Eficácia luminosa (Unidade SI: lúmen/Watt) trata-se da proporção entre o fluxo 

luminoso e a quantidade de energia consumida, isto é, a potência da lâmpada em 

Watts. Que se traduz, em quanto maior for a eficácia luminosa da lâmpada, menor é 

a energia eléctrica que esta consome para produzir uma dada quantidade de luz.   

Enquanto, a radiometria corresponde à ciência que mede a luz, em termos da sua potência 

absoluta, ou seja, esta não mede o impacto visual da radiação, em que se destaca no 

âmbito deste trabalho a grandeza: 

 Intensidade de radiação ou Irradiância (Unidade SI: Watt/m2) corresponde à medida 

do fluxo de energia por unidade de área por unidade de tempo. Mas como energia 

por unidade de tempo, corresponde à definição de Potência, então de forma 

equivalente, esta corresponde à medida da potência por unidade de área. De 

atender, que o conceito intuitivo de brilho de um objecto luminoso, está associado à 

definição física de intensidade da radiação. 

Contudo, é preciso também referir a importância de abordar as características das lâmpadas 

e da própria distribuição da luz. Primeiramente, há que identificar as lâmpadas como a fonte 

artificial primária da luz. Sendo que estas se encontram normalmente encaixadas num 

suporte, designado de luminária, em que o conjunto pode ser denominado de ponto de luz 

ou luminária. De modo que, são as características individuais de cada elemento que 

concorrem para a diferenciação do conjunto, que posteriormente se deve adequar às 

características do sítio para onde se destina.  

Como tal, no que diz respeito à selecção da lâmpada, esta envolve variações entre tamanho 

da lâmpada/ controlo óptico, eficácia, aparência, temperatura de cor, espectro de cor, tempo 

de vida da lâmpada, custos e manutenção (Harris & Dines, 1988).  

Sendo que, esta escolha consoante as suas características e objectivo em termos de 

iluminação exterior pode ser feita entre lâmpadas incandescentes, lâmpadas 

Figura XXV: Desenvolvimento da eficácia 
luminosa desde 1970 (Fonte: (Academy, 
2007)) 
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incandescentes de halogéneo, lâmpadas de sódio de baixa pressão, lâmpadas de sódio de 

alta pressão, lâmpadas de mercúrio de alta pressão, lâmpadas fluorescentes, lâmpadas 

fluorescentes compactas, lâmpadas de iodetos metálicos, lâmpadas de iodetos metálicos 

em cerâmica, ou lâmpadas de emissão de diodos (LED) (Anexo: Tabela XXIX). 

Contudo, é necessário referir que não é o tipo de lâmpada que permite defini-la como de 

exterior ou interior, mas é sim o seu conjunto com o suporte que as torna mais adaptadas ao 

exterior ou não. 

Seguidamente seguem-se considerações sobre os níveis recomendados de iluminação, que 

servem de base às escolhas da iluminação de exterior. 

 

Níveis recomendados de iluminação 

 

No que diz respeito, aos níveis recomendados de iluminação, existem as normas europeias 

sobre iluminação pública EN 13201 (European Norm). Em que, a norma EN 13201-1 é 

referente à escolha das classes de iluminação; a norma EN 13201-2 corresponde aos 

parâmetros fotométricos recomendados; a norma EN 13201-3 remete para o cálculo dos 

parâmetros fotométricos; e, a norma EN 13201-4 relaciona-se com os métodos de medida 

das performances fotométricas.  

Assim, no âmbito deste trabalho, é de destacar a norma EN 13201-1, que se encontra nas 

tabelas I-XXVII em anexo. Primeiramente, a tabela I permite a partir da velocidade e do tipo 

de utilizadores, que podem ser maioritários, permitidos ou excluídos, definir o conjunto de 

tabelas A1, A2, A3, B1, B2, C1, D1, D2, D3, D4, E1 ou E2 em que entram o tipo de clima e o 

fluxo de tráfego, bem como a complexidade do campo visual ou a existência de 

estacionamentos. Estas sim, por sua vez, determinam a leitura do conjunto de tabelas com 

as classes de iluminação ME, CE, S, A, ES e EV, referentes às características de 

iluminação, mais adequadas para cada tipo de via pública. 

Mas, não só das normas europeias vive a escolha da iluminação de exterior, pelo que, do 

ponto de vista do Arquitecto Paisagista, se considera que a adopção de uma divisão da 

iluminação exterior em quatro níveis, como a que é proposta no livro Time-Saver Stansdards 

for Landscape Architecture (Harris & Dines, 1988), é útil para a escolha da iluminação mais 

adequada a cada espaço. Assim, estas podem ser caracterizadas como: 

 Iluminação de nível baixo: 

- altura abaixo de 2 m mas que, por vezes, pode chegar aos 3 m; 

- lâmpadas que podem ser incandescentes, fluorescentes, de vapor de mercúrio, ou de 

sódio de alta pressão; 

- baixa capacidade de voltagem, com intensidades limitadas; 

- variedade substancial, com alguns tamanhos; 

- padrões de luz determinados, com capacidades direccionais;  
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- ponto de luz normalmente abaixo do nível do olho, o que implica controlar o brilho; 

- poucos requisitos de manutenção, mas elevada susceptibilidade ao vandalismo. 

 Iluminação de nível intermédio: 

- altura média de 3 a 5 m; 

- lâmpadas que podem ser incandescentes, de vapor de 

mercúrio, de metais halogéneos, ou de sódio de alta pressão; 

- substancial variedade de luminárias e respectivos padrões de 

iluminação; 

- geralmente utilizada em, ou à, volta de zonas pedonais 

considerando a escala pedonal; 

- os pontos de luz mais baixos são susceptíveis ao vandalismo. 

 Iluminação de estradas e estacionamentos: 

- altura média entre 6 e 12,5 m; 

- as lâmpadas podem ser de vapor de mercúrio, de metais 

halogéneos, ou de sódio de alta pressão; 

- caracteriza-se por iluminar ruas, parques de estacionamento, e 

áreas recreativas, comerciais e industriais. 

 Iluminação de nível alto: 

- altura média entre 18 e 30 m; 

- lâmpadas de vapor de mercúrio, metais halogéneos, ou de 

sódio de alta pressão; 

- os pontos de luz devem ser rebaixados para manutenção. 

Em primeiro lugar, esta classificação permite a categorização da 

iluminação a propor para um espaço, de acordo com quatro 

níveis, que podem ser encarados como quatro níveis 

recomendados, na estruturação geral da iluminação de um projecto. Os quais devem 

articular também com as noções em termos de iluminação de vistas, de iluminação viária, de 

iluminação paisagista ou de arquitectura, e de iluminação privada, doméstica ou comercial 

(Narboni, 2007), que se consideram subpontos, dentro de cada nível acima referido e que 

podem ou não existir simultaneamente [Fig.XXVI]. 

A seguir são explorados outros pontos de carácter técnico e estético, também a considerar 

do ponto de vista da intervenção do Arquitecto Paisagista, em termos de iluminação. 

 

Figura XXVI: Exemplos de 
iluminação de vistas, 
iluminação viária, 
iluminação 
paisagista/arquitectura, 
iluminação comercial 
(Fonte: (Academy, 2007)). 
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4.2 Conceber com luz 

 

Assim, agora que são conhecidos os fundamentos teóricos da luz e tendo em conta o seu 

agrupamento, em quatros níveis gerais de iluminação, em termos de Paisagem importa 

neste momento referir algumas indicações para o desenvolvimento adequado de um 

projecto de iluminação. 

Pois, segundo Gouveia (2007), as fontes emissoras são todas criadas pelo Homem, e são a 

ferramenta fundamental para a conquista da noite, é também preciso utilizá-las de acordo 

com as necessidades do Homem e adequá-las aos espaços. Assim, é certo não esquecer 

que para configurar a luz é preciso comunicar com o Homem. 

«Conseguir conforto, segurança, que não haja encandeamento, nem contaminação, nem 

vandalismo e dar a sensação de uma sala de estar colectiva, é um repto; é como no interior 

das casas, em que cada uma à noite requer uma iluminação ambiental distinta» 

(Torres, 2007) 

Desta forma, no que diz respeito às necessidades dos utilizadores e observadores da 

cidade, de acordo com Narboni (2007), há que ter em conta que a iluminação urbana é 

diferente, em função das diversas actividades nocturnas, nomeadamente no que diz 

respeito: 

- às deslocações quotidianas, em que se deseja um bom nível de visibilidade do pavimento, 

dos automóveis, dos passeios e dos peões. Apesar de, segundo o modo de locomoção, a 

velocidade e a localização do Homem no espaço público, as próprias exigências visuais 

poderem ser radicalmente opostas; 

- aos momentos de pausa, em que há a necessidade de existir uma ambiência luminosa 

particular e diferente da envolvente; 

- à presença de uma manifestação excepcional, como um espectáculo de rua, uma festa 

nocturna, ou uma celebração, em que se exige uma escolha luminosa também ela 

diferenciada. 

Contudo, tal como nos diz o mesmo, a reacção que a iluminação provoca no Homem é 

sempre subjectiva. Pois uma mesma iluminação urbana pode parecer sombria num local 

vivido como inseguro, e demasiado intensa quando num passeio romântico. Isto deve-se ao 

facto de existir uma complexidade associada aos modos de percepção, visual e psicológica, 

por parte do Homem, bem como à multiplicidade dos utilizadores envolvidos. 

Portanto, a partir do conhecimento mais técnico sobre a luz, e seguindo princípios mais 

teóricos sobre criação de paisagens nocturnas, no âmbito dos ambientes luminosos 

urbanos, é preciso criar para o Homem e de acordo com o Homem. O que em termos de 

iluminação se traduz em intervenções, que aliam a funcionalidade do espaço ao 

embelezamento do mesmo através da luz, como descrito seguidamente. 

Assim, com o intuito de iluminar correctamente, seguem-se um conjunto de informações, de 

carácter mais técnico e criativo também, que consideram os princípios de design e têm em 
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conta as normas de iluminação e até as características necessárias para níveis de 

iluminação, de acordo com os requisitos do espaço em termos de Paisagem. 

 

Funcionalidade com luz 

 

Em termos de iluminação funcional é necessário, em primeiro lugar, mencionar quais são os 

objectivos da iluminação no contexto de um projecto. Assim sendo, em relação aos 

princípios gerais do design de iluminação, há que referir a importância da hierarquização, da 

orientação, da localização, da identificação, da segurança, e do ambiente e carácter do 

espaço. 

Desta forma, consegue-se um melhoramento da legibilidade de nós cruciais, landmarks 

[marcas da paisagem], zonas de actividade e 

circulação, uma facilitação das deslocações em 

segurança para os pedestres e veículos, 

promovendo um ambiente mais seguro, 

minimizando as potencialidades de acidentes para 

as pessoas, e danos para os equipamentos e 

propriedades; e, por fim, uma identificação das 

qualidades de um local, através da intensidade de 

luz desejada, de modo a encorajar o uso nocturno 

de um ambiente particular (Harris & Dines, 1988). 

Em primeira instância, como já foi referido 

anteriormente, é necessário definir em que nível 

de iluminação se está a trabalhar. Sendo que o 

mais adequado, a maior parte das vezes, é um 

sistema de iluminação que trabalhe com várias 

escalas e, portanto, com níveis de iluminação 

diferentes, mas claro que isto depende dos requerimentos luminosos do próprio espaço 

[Fig.XXVII e XXVIII]. 

 

 

 

Desta forma, o projecto de iluminação pode estar a ser feito ao nível dum jardim de carácter 

particular, cujo nível de iluminação será à partida baixo e/ou intermédio. Ou, por exemplo, no 

caso de um mesmo jardim, mas que se insere na malha como um jardim urbano, cujos 

níveis de iluminação já serão baixo e/ou intermédio. E que, por ser parte da cidade, engloba 

Figura XXVIII: Distinção das iluminações a 
diferentes escalas (Fonte: (Harris & Dines, 
1988)) 

 

 

Figura XXVII: Distinção 
das iluminações em 
termos de pedestres e 
veículos (Fonte: (Harris & 
Dines, 1988)) 
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também a envolvente ao próprio jardim e, por isso, por exemplo, inclui já trabalhar um nível 

de iluminação alto. 

Em que, por sua vez, se consegue definir dentro de cada um destes níveis gerais a 

existência ou não de uma iluminação do tipo viária, do tipo privada, doméstica ou comercial, 

de vistas, e /ou paisagista ou de arquitectura, que permitem estruturar as iluminações de 

todo o projecto. 

Assim, esta hierarquização da iluminação permite estruturar uma organização geral para o 

espaço, de acordo, com um layout com percursos, zonas e/ou usos claros, em que a luz tem 

um papel preponderante, em termos de orientação e mobilidade no espaço durante a noite. 

Mas, em que concorrem outros factores como, por exemplo, a existência duma articulação 

clara entre todos os percursos, dada por uma graduação dos mesmos, segundo materiais, 

textura ou dimensão, legível para o utilizador (Harris & Dines, 1988). 

Contudo, de mencionar que, esta hierarquia em termos de iluminação permite tornar o 

espaço visível, o que é crucial uma vez que, segundo Marin (2010), um dos factores chave 

associado à noção de aceitação, em termos de espaço público, é a possibilidade do 

utilizador ver a forma e os limites do espaço atravessado. Pois, isto permite o 

posicionamento do utilizador, no domínio da sua deslocação no espaço. 

Assim, segundo Harris & Dines (1988), em termos de iluminação, a estruturação do layout, 

pode ser conseguida através dum alinhamento direccional e visível, de pontos de luz fixos, 

posicionados num padrão consistente, reconhecível e que não seja ambíguo. Pois, no caso 

de uma rede de percursos, com um layout alternado de pontos de luz, a iluminação tende a 

tornar difusa a direcção de circulação, e até mesmo a localização de intersecções e outras 

situações de referência no espaço [Fig.XXIX]. 

No entanto, de uma forma mais geral, isto traduz-se na 

importância de projectar que deve existir desde o início, 

em assegurar níveis mínimos de iluminação e de 

luminância das superfícies iluminadas. Dado que, se 

num espaço público de pequena dimensão, os limites 

são rapidamente inteligíveis, num espaço de grande 

dimensão, o utilizador necessitará de referências 

luminosas variadas, hierarquizadas e significantes 

(Marin, 2010).  

Desta forma, referindo ainda o mesmo autor, devem ser concebidas cuidadosamente a 

posição dos pontos de iluminação, considerando a localização, a altura, a visão directa ou 

indirecta e a densidade, de acordo com a intensidade luminosa e luminância dos aparelhos, 

não esquecendo no entanto a sua iluminância, fluxo luminoso e eficácia luminosa 

adequadas. 

De referir ainda, segundo Harris & Dines (1988), que a hierarquia da iluminação se pode 

traduzir também numa orientação e mobilidade para condutores, ciclistas e pedestres 

acrescidas quando se propõe uma gradação de efeitos de iluminação, segundo diferentes 

zonas e usos do espaço. Isto é, ao produzir-se um mapeamento da luz, através de 

diferentes subníveis de iluminação, dentro de um mesmo nível de iluminação geral. Por 

Figura XXIX: Padrão de iluminação de 
percurso indesejável versus desejável 
(Fonte: (Harris & Dines, 1988)) 
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exemplo, no caso de um jardim com um nível de iluminação geral baixo, existir uma 

graduação organizada em conformidade com percursos pedonais e zonas de estadia. 

Na prática, de acordo com os autores anteriores, isto pode ser realizado, por exemplo, em 

relação a estradas de maior ou menor tráfego, a caminhos ou percursos, ou a áreas com 

determinados usos. Em que se verificam distinções subtis, mas reconhecíveis, dadas pela 

variação da distribuição e brilho da luz, pela variação da altura, do espaçamento, e da cor 

das lâmpadas.  

Por conseguinte, 

seguindo Harris & 

Dines (2010), no caso 

da iluminação de 

percursos, estes 

devem ter uma 

distribuição suficiente 

para iluminar a 

envolvente imediata, 

também em termos de 

segurança. Pelo que, a distribuição vertical de pontos de luz, sobre as zonas de percursos 

deve cobrir ou sobrepor, até uma altura de 2 m, para que o reconhecimento visual de outros 

pedestres seja possível [Fig.XXX]. Mas em caso de pontos de luz de baixa altura, o curto 

espaçamento, a uniformidade luminosa e um padrão de iluminação vertical coerente podem 

ser outra abordagem mais eficaz. 

Assim, quando estamos a falar da iluminação ao longo das vias de circulação, não tem que 

existir uma implicação directa em que esta tem de atingir altos níveis de iluminação. Pois, 

em certos casos, níveis baixos podem ser adequados para uma circulação em segurança, 

se existir, de facto, um sistema de iluminação claro e coerente. Tal como, no caso de existir 

uma intensidade luminosa moderada, ser o grau de uniformidade luminosa, o factor mais 

imprescindível, face a uma situação de intensidade superior (Harris & Dines, 1988). 

Outro grande factor a ter em consideração, em termos de iluminação do espaço, é a 

disposição e organização dos objectos luminosos. Isto é, a localização e identificação dos 

pontos de luz, enquanto objectos do tipo luminárias, lâmpadas ou pequenas superfícies 

reflectoras ou difusoras, que permitem a orientação do Homem no espaço.  

Assim, segundo Marin (2010), o que se pretende é mencionar a importância de identificar o 

que iluminar e onde, pois as fontes de luz participam na composição, bem como na 

organização visual do espaço iluminado.  

Aliás, de tal modo, referindo o mesmo autor, que a ausência de qualquer objecto luminoso 

visível perturba o observador, isto porque há uma associação mental entre a visão do 

objecto luminoso e a quantidade de luz emitida. Logo, aprecia-se mais a sua presença do 

que a sua ausência, desde que não seja encandeante, uma vez que confere segurança. 

Figura XXX: Iluminação de percursos, em termos de iluminação periférica e 
em termos de distribuição (Fonte: (Harris & Dines, 1988)) 
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Pois, ainda em termos de disposição da iluminação no espaço deve-se evitar o 

encandeamento [Fig.XXXI], cujo controlo assume um papel complementar, essencial na 

qualificação positiva de um espaço. Isto, porque este pode modificar ou contrariar a leitura 

do espaço, ao perturbar a visão, ao focalizar o olhar e ao cansar inutilmente quem passa 

(Marin, 2010). 

Para o evitar, os pontos luminosos de forte luminância devem posicionar-se, sempre que 

possível, fora do campo habitual de visão próxima, ou seja, para um transeunte fora de um 

ângulo de quinze graus relativamente ao plano horizontal [Fig.XXXII]. De referir, também, 

que na visão à distância os pontos luminosos são certamente mais numerosos sob este 

ângulo de visão, mas a sua luminância diminui proporcionalmente à distância de percepção. 

De modo que, de uma forma geral, há que ponderar as diferentes iluminações presentes, no 

espaço e no tempo, e os respectivos impactos, de acordo com o autor anterior.  

Portanto, primeiramente, há que reflectir sobre o que 

iluminar não esquecendo que, em algumas 

circunstâncias, pode ser igualmente importante 

determinar o que não iluminar, tal como o que iluminar. 

Sendo que, em termos do que iluminar, há que referir a 

importância da articulação das intersecções, dos pontos 

decisivos, das escadas, e de alguns equipamentos, 

entre outras coisas, onde se deve ter especial atenção 

à localização das luminárias [Fig.XXXIII] (Harris & Dines, 1988; Marin, 2010). 

De mencionar que, de acordo com Harris & Dines (1988), em relação a estes elementos a 

destacar em termos de luz, a iluminação deve ser proposta de forma a assinalar a sua 

presença, forma e tipo. Em suma, a presença da luz deve servir como um indício visual, 

como que um fio condutor no espaço que precede as circunstâncias que vão marcando o 

layout do espaço. 

No que diz respeito à questão da localização das luminárias, os mesmos autores, referem 

que se deve atender que o seu espaçamento, altura e padrão de distribuição, devem 

especificamente evitar as sombras da folhagem, facultar boa uniformidade e superfície 

vertical de iluminação.  

Figura XXXII: Identificação da zona de encadeamento/brilho de uma 
luminária (Fonte: (Harris & Dines, 1988)) 

 

 Figura XXXI: Cut-off das luminárias que reduz o 
encadeamento/brilho (Fonte: (Harris & Dines, 1988)) 

 

 

Figura XXXIII: O que iluminar versus 
o que não iluminar (Fonte: (Harris & 
Dines, 1988)) 

 

 



65 
 

O que se traduz, por 

exemplo, que os 

pontos de iluminação 

fixa muito altos, que se 

apresentem com um 

grande espaçamento 

entre eles, e quando 

colocados perto de 

árvores possam 

apresentar 

interrupções no feixe 

de distribuição da luz, 

devido à folhagem e 

sombra das árvores. 

Enquanto, por 

exemplo, os pontos de 

iluminação fixa mais 

baixos, e com um 

espaçamento menor entre eles apresentem uma distribuição mais uniforme, o que é uma 

situação mais desejável em termos da iluminação de um espaço [Fig.XXXIV]. Pois, a 

uniformidade da luz é também ela responsável por uma maior sensação de segurança do 

utilizador, além de promover a organização do espaço (Harris & Dines, 1988). 

Por conseguinte, de uma forma geral, é fundamental escolher o papel que cada objecto 

luminoso deve ocupar no espaço. Ou seja, o que significa organizar o número de superfícies 

iluminadas, a sua justaposição ou distanciamento e os seus contrastes, bem como desenhar 

a estética do equipamento de iluminação e compor a importância relativa das zonas de 

obscuridade (Marin, 2010). 

O que se relaciona com outra questão, que deve ser abordada, quando se fala dos 

princípios de concepção de um espaço, a segurança. E aqui, não é só em termos do 

sentimento partilhado pelos utilizadores do espaço, consequência do seu layout, mas em 

relação à vigilância do próprio espaço, também responsável pelo sentimento de segurança 

das pessoas (Harris & Dines, 1988). 

Pois, citando os autores anteriores, na segurança transmitida pela iluminação têm influência 

a luz, a insuficiência de luz/escuridão, o brilho (encandeamento), a vigilância e o 

vandalismo. Sendo que, um design e layout de iluminação fracos, associados a factores 

como o brilho, ou a escuridão, podem criar condições perigosas. De modo que, de acordo 

com os autores acima referidos, apresentam-se seguidamente algumas considerações 

acerca destes pontos. 

No que diz respeito à luz, mais concretamente à ausência desta, isto é, a escuridão, pode 

incitar fortes sentimentos de insegurança, que são tanto mais exacerbados, em caso de 

envolventes pouco familiares para o Homem. Assim, no sentido de eliminar estes 

sentimentos, há que iluminar zonas mais escondidas e minimizar o efeito de áreas sombrias 

através do adequado posicionamento dos pontos de luz. 

Figura XXXIV: Diferença da iluminação a diferentes alturas (Fonte: (Harris & 
Dines, 1988)) 
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Por outro lado, a falta de iluminação, no sentido da insuficiência de luz, é potencialmente 

perigosa em termos de protecção dos utilizadores do espaço contra danos e lesões. Dai que 

seja tão importante a iluminação em pontos decisivos como cruzamentos, nomeadamente 

junto de parques, campos de jogos, e outros sítios que atraem muitas pessoas, ou onde há 

muitas crianças, ou ainda em zonas como áreas de estacionamento, pontos de acesso, 

áreas de carga e descarga, para auxiliar os utilizadores, tal como foi dito anteriormente. 

Em relação ao excesso de luz que encadeia, o 

brilho, este é um grande inibidor da boa 

visibilidade sendo mesmo o aspecto mais 

desagradável do desconforto visual, 

responsável também pela insegurança. O 

brilho pode ser produzido a qualquer escala 

por um suporte fixo de luz, incluindo os pontos 

de luz encastrados, sendo um problema maior 

quando as fontes de luz, como lâmpadas ou 

lentes, estão expostas e podem ser vistas directamente [Fig.XXXV]. 

Assim, a presença de um grande número de pontos ou de superfícies luminosas 

encandeantes dentro do campo visual, como candeeiros de forte potência visível, luminárias 

de forte luminância, paredes sobre iluminadas e superfícies reflectoras, entre outras, torna 

desconfortáveis as deslocações. Bem como os tempos de repouso e perturba a leitura do 

espaço [Fig.XXXVI] (Narboni, 2007).  

Por exemplo, os pontos de luz altos, entre os 

10 e os 14 m, relativamente afastados uns dos 

outros, criam à escala dos pedestres sombras, 

como já referido, que se tornam muito 

presentes e acentuam os contrastes. Pelo que, 

estes são frequentemente encandeantes à 

vista directa, podendo mesmo destruir a 

percepção do ambiente arquitectónico, 

nomeadamente de fachadas construídas, ou de pormenores (Narboni, 2007). 

Ao passo que, de acordo com o mesmo autor, no caso dos pontos 

de luz de grande altura, superior a 16 m, estes limitam o 

encandeamento directo. Pois, estão colocados fora do campo de 

visão habitual e complementam a iluminação próxima dos pedestres. 

De forma, que esta luz se distribui como um manto que inunda e 

valoriza o espaço em todas as suas dimensões.  

De referir que, no caso das luminárias de altura mais baixa, a 

distribuição de luz pode ter limites (cut-off) ou não, o que promove 

uma adequação do ângulo de iluminação à situação, atentando 

sempre à possível criação de luz encandeante [Fig.XXXVII]. Assim, 

este pode ser elevado, em situações de iluminação de fachadas, árvores e outros elementos 

da paisagem (Harris & Dines, 1988).  

Figura XXXV: Iluminação indesejável versus 
desejável (Fonte: (Harris & Dines, 1988)) 

 

 

Figura XXXVI:  Encadeamento/brilho produzido 
pela iluminação ao nível do solo (Fonte: (Harris & 
Dines, 1988)) 

 

 

Figura XXXVII: 
Luminária sem cut-off 
(Fonte: (Harris & 
Dines, 1988)) 

 

 



67 
 

Sendo que, por exemplo, a escolha de pontos de luz de forte luminância, dispostos ao nível 

do solo e, por isso, dirigidos para cima, provoca por contraste grandes superfícies 

horizontais obscuras. O que, consequentemente diminui o conforto visual e perturba a visão 

colocando o pedestre num estado de tensão pouco agradável [Fig.XXXVIII] (Narboni, 2007). 

Deste modo, citando Harris & Dines (1988), é extremamente 

importante que a localização da luminária, a altura da mesma, o seu 

tipo de fixação e a intensidade da lâmpada sejam cuidadosamente 

seleccionadas, para optimizar a distribuição de luz e minimizar a 

insegurança. 

No que diz respeito à segurança, em termos da necessidade de 

vigilância, os mesmos autores referem que, o papel da iluminação é 

permitir ao utilizador a detecção de movimentos suspeitos. O que se 

pode conseguir, por exemplo, através da iluminação dos planos de 

fundo ao invés dos primeiros planos. De modo, que é preferível 

iluminar a fachada vertical de um edifício do que o seu plano 

horizontal, tal como, é também preferível destacar as entradas e 

direccionar a luz para longe dos pontos de vigilância [Fig.XXXIX]. 

Referindo os autores anteriores, aqueles 

determinam que a melhor forma de reduzir o 

vandalismo é dar preferência a pontos de luz 

com características de maior durabilidade, ou 

a sua colocação fora de alcance, ou mesmo 

utilizar equipamentos de substituição mais 

económicos. 

Finalmente, em relação à iluminação é de 

destacar também, face às escolhas de luz, a 

eficiência energética das mesmas. O que se 

traduz, em que as propostas de iluminação devem ir ao encontro da iluminação sustentável, 

ou seja, que apresentem um conjunto de características que permitam o nível adequado de 

iluminação ao longo do tempo, minimizando o seu impacto no meio ambiente e os custos de 

instalação e manutenção, a curto e longo prazo (Mattos, 2007). 

Em suma, refere-se a importância da hierarquização e organização da iluminação em 

termos de orientação, referenciação, localização e segurança em relação ao espaço. Tal 

como a eficiência energética da iluminação no que respeita a funcionalidade da luz em 

determinado espaço. No entanto, também os aspectos mais estéticos interferem na 

composição luminosa de um espaço, como se menciona seguidamente. 

 

Iluminação criativa 

 

No que diz respeito à criatividade, em termos luminosos de determinado espaço, o objectivo 

mais importante é que a iluminação seja enriquecedora e comunique com o utilizador e 

observador. 

Figura XXXVIII: 
Encadeamento/brilho 
produzido por 
iluminação ao nível 
do solo (Fonte: 
(Harris & Dines, 
1988)) 

 

 

Figura XXXIX: Vigilância indesejável versus 
desejável dada pela iluminação (Fonte: (Harris & 
Dines, 1988)) 
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De forma que o seu valor estético contribua para a configuração do espaço e para a imagem 

do próprio lugar, como refere Marin (2010).  

Por conseguinte, o sistema de iluminação deve trabalhar a ambiência a diferentes escalas, 

dependendo também dos requerimentos luminosos. 

Assim, este ponto pressupõe a exploração de alguns princípios de concepção de 

iluminações e estratégias de actuação em paisagens nocturnas, com vista à criação e 

valorização de ambientes. Pois, o exercício do Arquitecto Paisagista consiste em observar a 

Paisagem, identificando os elementos que a distinguem e, portanto, responsáveis pelo seu 

carácter. Sendo que, posteriormente, são também estes elementos que servem de base 

para o desenho do projecto, e esta abordagem pode ser também usada na iluminação. Não 

esquecendo, contudo, que a clareza com que um objecto é percepcionado é influenciada 

pelo seu contexto. 

Desta forma, os espaços exteriores devem ter um plano de fundo bem definido, o que passa 

por uma iluminação tão despercebida quanto possível, mas que deve ir ao encontro das 

necessidades funcionais do espaço. Isto, ajustando depois as necessidades, sempre que 

possível, à iluminação dos elementos relevantes para a definição do espaço, como 

percursos ou pontos marcantes, entre outros, que devem ser destacados com enfoque e 

muitas vezes com iluminação direccional e local (Harris & Dines, 1988). 

Por conseguinte, como é mencionado pelos mesmos autores, no processo de 

desenvolvimento duma ambiência é relevante compreender que a direcção da fonte de luz é 

importante, para a percepção dos objectos a três dimensões. Desta forma, há que 

apreender que a percepção das formas volumétricas é influenciada pelo gradiente de luz e 

sombra, que se abate sobre o objecto.  

É de referir, seguindo Harris & Dines (1988), que a melhor forma de iluminar objectos é 

através da combinação de dois tipos de iluminação. Isto é, uma fonte deve acentuar a 

distinção figura e forma, por contraste com a superfície, enquanto outra fonte providencia a 

luz suficiente para a distinção dos detalhes. 

No entanto, em termos de efeitos da iluminação pode falar-se, 

segundo os autores anteriores, em seis tipos mais utilizados no 

exterior: iluminação direccionada, iluminação filtrada com aspecto de 

luz da lua, iluminação pela silhueta, iluminação focal, iluminação 

distribuída e iluminação de percursos, como se explicará adiante. 

No caso da iluminação direccionada esta pode ser através de uma 

projecção direccional ou com uma projecção de 360º. Assim, no caso 

da projecção direccional o objecto iluminado pode ser visto apenas 

de uma direcção, podendo ser utilizadas luzes de efeito, acima do 

plano horizontal. Mas, para evitar situações de encadeamento os pontos de luz devem ser 

colocados longe dos utilizadores e observadores e, se possível, ocultados para manter a 

composição visual do espaço (Fig.XL). 

Figura XL: 
Iluminação direccional 
(Fonte: (Harris & 
Dines, 1988)) 
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Por outro lado, a projecção de 360º permite 

que o objecto iluminado possa ser visto de 

qualquer direcção, sendo que neste caso 

devem ser consideradas luzes com grelhas. 

Em situações de árvores recentemente 

plantadas devem ser colocados projectores 

encastrados, tão próximo quanto possível da 

projecção de copa. Apesar da colocação de 

projectores no meio, entre árvores, raramente 

ser satisfatória, pois a luz tipicamente falha o 

tronco e a maior parte da folhagem, sendo particularmente um fracasso se as árvores forem 

caducas, especialmente durante o período de Inverno [Fig.XLI]. 

Em termos da técnica da iluminação com efeito de luz lunar filtrada 

pelas árvores, é um efeito conseguido através de uma iluminação 

para cima e para baixo, que requer que os projectores sejam 

cuidadosamente colocados nas árvores, sendo que a iluminação de 

chão é acentuada pelas sombras das folhas e ramos [Fig.XLII]. 

A iluminação por silhueta corresponde a uma expressão dramática 

das ramagens de árvores e arbustos, quando limitadas contra um 

muro ou fachada, proporcionando também alguma segurança 

adicional perto de edifícios [Fig.XLIII]. 

No caso da iluminação focal esta usa-se quando 

objectos especiais como estátuas, esculturas, 

ou arbustos exemplares podem ser iluminados 

com projectores salvaguardados, usando-se 

lâmpadas focais. Em que, através da montagem 

de luzes elevadas nas árvores ou em estruturas próximas, o encadeamento e outros jogos 

de luz distractivos conseguem ser eliminados. Mas, no caso de se utilizarem projectores 

encastrados no solo estes devem ser dissimulados pela vegetação mais baixa [Fig.XLVIII].  

A iluminação distribuída, ou seja a propagação de luzes, que produz 

padrões circulares distribuídos pelo espaço é eficaz para coberturas 

do solo, subarbustos, caminhos e degraus. Contudo, para se retirar 

total vantagem dos jogos de luz, os pontos de luz devem ser 

mantidos em áreas abertas, de modo a que barreiras, como grandes 

arbustos não restrinjam a distribuição desta. Sendo de mencionar 

que, em áreas de recreio ou de equipamentos de apoio para 

refeições, devem ser usados diversos pontos de luz, de modo a 

minimizar sombras em termos de distribuição da luz para se obter 

um efeito uniformizado em todo o espaço [Fig.XLIV]. 

Por fim, a iluminação de percursos corresponde, essencialmente, a 

uma iluminação de baixa altura, que destaca não só os percursos mas também as 

envolventes próximas. Apesar de, em algumas zonas, onde outros tipos de iluminação são 

Figura XLI: Iluminação de projecção de 360º 
(Fonte: (Harris & Dines, 1988)) 

 

 

Figura XLII: 
Iluminação com efeito 
de luz lunar filtrada 
(Fonte: (Harris & 
Dines, 1988)) 

 

 
Figura XLIII: Iluminação por silhueta (Fonte: (Harris & 
Dines, 1988)) 

 

 

Figura XLIV: 
Iluminação focal 
(Fonte: (Harris & 
Dines, 1988)) 
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utilizados, ser necessário utilizar um número elevado de pontos de luz em termos de 

percursos como salvaguarda de um destaque uniforme dos mesmos. Assim, este tipo de 

iluminação previne o encandeamento que impossibilita uma visão geral do espaço 

envolvente. De mencionar, ainda, que em situações em que não é utilizado mais nenhum 

tipo de iluminação exterior, nas áreas circundantes, iluminações de percurso menos 

destacadas podem ser aceitáveis [Fig.XLVI]. 

Mas, ainda de acordo com os mesmos autores, 

além das características da distribuição da 

iluminação, outro ponto relevante para 

desenvolver o ambiente e carácter de um 

espaço é a cor da luz. Assim, é de salientar 

que as diferenças na cor da luz das lâmpadas 

são muitas vezes usadas com grande efeito na iluminação pública. Nomeadamente como 

códigos de cor em termos de movimentação dos utilizadores do espaço, ou para claramente 

delinear diferentes áreas.  

O que leva à constatação que a distinção da iluminação pela cor adiciona reconhecimento e 

melhora a percepção dos ambientes exteriores, sendo particularmente importante à escala 

do utilizador pedestre cujo contraste da cor da luz permite, muitas vezes, distinguir subtis 

diferenças na cor dos materiais envolventes (Harris & Dines, 1988). 

 

 

 

Pois, o que acontece ainda em muitos espaços é existir uma regularidade e monotonia das 

iluminações, associada a níveis muito uniformes tal como à insipidez das cores, que criam 

uma sensação de banalidade nos espaços (Narboni, 2007).  

Por outro lado, em situação oposta, isto é, em caso de uma grande multiplicidade de 

iluminações, em termos dos pontos de luz e das suas cores, combinada com localizações 

heterogéneas ou incongruentes, confere ao espaço uma imagem de desordem, que também 

o desqualifica, segundo este autor. 

Em consequência, de tudo isto, é necessário adaptar a cor da luz ao ambiente. Contudo, 

para o fazer é preciso compreender que a cor da luz é apreciada de forma diferente, 

consoante as origens culturais e geográficas dos utilizadores e observadores. Tal como, a 

cor da luz é percepcionada diferentemente quando empregue sozinha no espaço ou 

justaposta a outra (Marin, 2010).  

É preciso mencionar, também, segundo este autor, que a cor da luz e a diversidade de 

expressão da cor interagem com o espaço iluminado, o que significa que esta não pode ser 

Figura XLV: Iluminação distribuída (Fonte: (Harris & 
Dines, 1988)) 

 

 

Figura XLVI: Iluminação de 
percursos (Fonte: (Harris & 
Dines, 1988)) 
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escolhida independentemente das componentes do espaço, como a matéria, as texturas e 

as tonalidades. Assim, de modo geral, isto mostra que em termos de iluminação do espaço 

é preciso estruturar a presença ou ausência de luzes de cor e a diversidade de tonalidades 

da cor da luz escolhidas. 

Por conseguinte, o projecto de iluminação pode jogar com diferentes factores. 

Nomeadamente, pode abordar os espaços configurando percursos seguros, criando 

ambientes com diferentes níveis de luminosidade, uso adequado da cor ou mesmo 

conjugação de tonalidades, para conferir conforto visual e trabalhar mesmo 

conceptualmente a penumbra, para 

minimizar o consumo de energia 

(Marin, 2010). 

Em conclusão, importa reflectir que 

na realização de um projecto de 

iluminação há que incluir todos os 

princípios funcionais e estéticos, 

apresentados anteriormente, no que 

se refere à iluminação do espaço. No 

entanto, é preciso considerar que 

antes de estruturar em termos 

técnicos e estéticos o projecto de 

iluminação, deve existir um conceito 

de iluminação extremamente 

articulado com o projecto de 

Arquitectura Paisagista, de modo a 

que haja uma comunicação da luz 

com os utilizadores e observadores 

do espaço [Fig.XLVII]. 

 

 

4.1 Comunicar com luz 

 

«Sentas-te num banco de jardim e não esperas 

Sento-me ao teu lado, Lisboa. 

Podíamos perguntar-nos onde está a noite quando é dia, 

mas não o fazemos. 

Sabemos que a noite está sentada mais adiante, 

noutro banco de jardim. 

Conversamos com ela em pensamento.» 

José Luís Peixoto (Cin, 2010) 

Figura XLVII: Exemplo de conceito de iluminação que 
reflecte as relações espaciais da Brandenburg Gate e as 
linhas de visão entre a Tiergarten Park de um lado e a 
Pariser Platz do outro (Fonte: (Belzner, 2005)). 
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Segundo Narboni (2007), depois de um período de utilização estritamente funcional da luz, 

sob a forma da iluminação pública, seguiu-se um período de desenvolvimento desenfreado 

da iluminação, como ferramenta de embelezamento do património. O que, por sua vez, 

gerou a consciência do papel da iluminação enquanto instrumento para pensar a cidade.  

Hoje, talvez será a hora de questionar se não será este o período de preocupação com os 

utilizadores? Isto é, se não é agora o momento de pensar a chamada luz social, uma luz e 

ambiente desenvolvidos de acordo com as necessidades dos observadores e utilizadores. 

Como mostra Narboni (2003), tanto o desenho como a construção de paisagens nocturnas 

em pontos específicos, bem como a importância do seu planeamento, têm inúmeros 

impactos ao nível cultural, económico e social de uma comunidade.  

Tal como Marin (2010), afirma já ter sido demonstrado que um planeamento de iluminação 

adequado gera socialização em praças e parques, e aumenta as vendas em zonas 

comerciais e de turismo.  

É de referir, no entanto, também, que existem estudos de acordo com Marcus e Barnes 

(1999) demonstrando que se deve prover uma adequada e atractiva iluminação em locais 

como jardins terapêuticos. Pois a iluminação nocturna maximiza os benefícios terapêuticos 

destes jardins, ao permitir que as pessoas usem o espaço em segurança, depois de 

anoitecer, ou olhem para os jardins a partir do interior dos edifícios de saúde adjuntos.  

A iluminação nocturna tem, ainda, particular importância nestas instituições, em regiões com 

temperaturas nocturnas amenas, devido à maior utilização no período nocturno. Sendo que, 

no caso de climas mais frios, a iluminação superior de árvores em todas as estações 

também pode fornecer uma vista atractiva do interior dos edifícios (Marcus & Barnes, 1999). 

Por conseguinte, é de considerar que estas mais-valias podem ser estendidas 

possivelmente às paisagens nocturnas, de um modo geral. Pois, um adequado planeamento 

das mesmas pode melhorar significativamente a qualidade nocturna de um lugar ou área a 

vários níveis. De modo, que se refere a importância de pensar a luz nocturna e de 

comunicar com o Homem através desta. 

Assim, comunicar com luz significa trabalhar-se a questão da iluminação e do projecto de 

iluminação e criação de uma paisagem nocturna, considerando as preocupações de ordem 

funcional. Mas, simultaneamente, é preciso conjugá-las com as questões da luz artificial de 

carácter estético, de forma a obter conforto visual, sensações visuais agradáveis e 

composições luminosas interessantes. Só assim se pode sonhar com a criação de uma 

paisagem nocturna bem estruturada e de sucesso para as cidades. 

Desta forma, quando se desenvolve um projecto luminoso estamos perante um “material” 

que permite definir e comunicar espaços objectiva e subjectivamente. E, da mesma forma 

que acontece nas nossas casas, nas cidades há zonas, que se devem potenciar 

luminosamente e outras zonas que requerem uma iluminação mais técnica e funcional 

(Marin, 2010).  

Deste modo, segundo o mesmo, além da iluminação que permite ver, pode-se projectar 

outro tipo de iluminação que sirva para localizar, direccionar, observar ou contemplar. No 

fundo, a chamada iluminação artística e decorativa. 
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O conhecimento e a estruturação, de tudo isto, permite projectar a iluminação como uma 

parte do projecto de Arquitectura Paisagista. Em que, a iluminação geral enquanto 

ferramenta adicional à proposta de intervenção do Arquitecto Paisagista, é entendida, aqui, 

como a arte ou a disciplina de conceber e realizar a iluminação e a ambientação luminosa, 

no que se refere nomeadamente à intensidade, às qualidades cromáticas e à expressão da 

mesma, num edifício, numa infra-estrutura, numa parte de cidade, num espaço público ou 

numa paisagem (Armengaud, Armengaud, & Cianchetta, 2009). 

Pois, se o propósito da intervenção do Arquitecto Paisagista é a concepção de projectos 

urbanos que visam resolver as múltiplas necessidades das comunidades, tanto em zonas já 

construídas, como nas que requerem uma nova organização urbana. O âmbito da sua 

intervenção passa pela reordenação dos fluxos pedonais e de viaturas, pela definição da 

pavimentação e topografia do terreno, pela configuração da vegetação, pelo fornecimento 

de água, sol e sombra, pela actualização de serviços, nomeadamente energéticos, de 

saneamento e de comunicação, pela localização do mobiliário urbano, mas também pela 

iluminação (Marin, 2010).  

Contudo, como referido anteriormente, a iluminação, na maioria dos projectos, integra-se 

dentro do desenho do mobiliário urbano, sendo tratada como mais um dos seus 

componentes. Tal como, a noção de ambiente luminoso no espaço urbano é 

frequentemente associada ou confundida com iluminação para peões. Assim, apesar de, 

tanto o mobiliário urbano como a iluminação para peões serem importantes na constituição 

de um ambiente estes, só por si, não compõem o espaço (Narboni, 2007). 

Então, há que repor a importância da iluminação logo a partir da concepção do projecto. Ou 

seja, promover o desenvolvimento de projectos concebidos também à noite, com a noite e 

para a noite.  

Pois, actualmente a exploração das potencialidades da noite em relação à Paisagem 

contemporânea é diminuída. Isto, porque quando se desenvolve um projecto de iluminação 

se ignora ou subjuga o mistério da noite, presente tanto na obscuridade que se cria, como 

nas sombras que se desenham, ou nos contrastes que se oferecem. No fundo, é quase 

como se o projecto imaginado sob a luz solar, devesse ficar em suspensão durante a noite 

(Narboni, 2003). 

O que relega a luz natural, tanto solar como lunar, para um papel acessório, no processo de 

concepção da Paisagem contemporânea, aliás, para muitos uma simples evidência dos 

ciclos naturais.  

Contudo, de acordo com Marin (2010), para se realizar um projecto de iluminação artificial, o 

primeiro passo é lidar com a luz natural que será hipoteticamente produzida no período 

diurno e nocturno. 

Pois, como menciona este autor, apesar da importância da luz artificial ser principalmente no 

período nocturno, esta também influencia o período diurno. Tal como, durante o período 

diurno, o sol é a fonte essencial de luz, mas durante o período nocturno também existe uma 

fonte de luz natural, a luz da lua. 

O que, por sua vez, justifica o desenvolvimento de um projecto de iluminação adequado, em 

relação à sua integração e adequação na envolvente, tanto no período diurno como 
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nocturno. Mas, também, no que diz respeito à qualidade da luz artificial e à própria 

comunicação visual do espaço durante a noite, através também da luz natural. Não 

deixando de parte, porém, a funcionalidade e a segurança, de acordo com as normas 

vigentes, tal como as questões associadas à eficiência energética, de forma a assegurar a 

sustentabilidade dos espaços. 

Daí que, que é fundamental a compreensão da dicotomia luz natural versus luz artificial, no 

que diz respeito à criação de uma paisagem de luz ou paisagem nocturna. O que, por sua 

vez, implica a capacidade de «…participar na transformação virtual de um espaço para o 

oferecer a outros olhares.» (Narboni, 2003).  

Neste aspecto, o que se propõe é pensar a Paisagem não sob a luz mas pela luz. Isto é, 

produzindo-se um sistema de iluminação em função dos jogos diurnos e nocturnos da luz 

natural e artificial, dada pelo Homem e pela natureza – sol e lua. Pois, além da luz artificial, 

também a luz natural pode ser conduzida ou amplificada através de artifícios. Como, por 

exemplo, a criação de espelhos de água para “atrair” a luz e fazê-la “entrar” na Paisagem, 

ou mesmo através da escolha das cores dos elementos vegetais (Narboni, 2003). 

Assim, como refere Turner (1994), a partir do conhecimento das fontes de iluminação que 

existem e da noção do espaço ou objecto alvo de intervenção, bem como do que se 

pretende em termos funcionais, estéticos e paisagísticos, há que adequar a escolha. De 

acordo com os princípios de iluminação a considerar, nomeadamente a luz natural existente, 

a própria luz artificial, a percepção da mesma, a cor produzida, as fontes de luz, o tipo de 

lâmpadas, a distribuição da luz, a intensidade e a difusão da mesma, a luz e o seu efeito 

visual, a reprodução da cor no envolvente. Bem como, considerar a iluminação como 

sistema e ter em atenção a sua conservação, o output, a eficiência e os custos da sua 

instalação. 

Logo, importa adequar a iluminação à funcionalidade do próprio espaço a que se destina. 

Pois, iluminar correctamente, como referido por Mattos (2007), por vezes, não é como se 

pensa colocar muita luz. Mas sim, adequar os níveis de iluminação aos espaços, seguindo 

as normas vigentes e as recomendações, bem como os objectivos de iluminação para o 

espaço em questão. 
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«O intérprete ideal na nossa profissão, não é aquele que consegue a luz para ver as formas, 

os cubos, as pirâmides, as esferas, etc, mas sim aquele que consegue, já no limite, ser a 

própria luz, da vela, da lâmpada, do sol; e então sim podermos controlar, manipular as 

formas que encontramos disponíveis – sermos “reóstatos” do mundo, que os outros querem 

ver.» 

(Moura, 2007) 

 

5. Projecto de uma paisagem nocturna: caso prático da 

envolvente do ISA 
 

«Os programas ou estratégias de iluminação urbana e ambiental para o espaço histórico – 

urbano são documentos que definem uma actuação nesses espaços procurando garantir o 

produto final. Um puzzle de imagens e sensações que contam uma história respeitando 

hierarquias, valores e equilíbrios urbanos só possíveis de salvaguardar quando 

desenvolvidos dentro de uma linha de actuação previamente definida. Évora e Sintra são os 

únicos centros históricos classificados pela Unesco com este instrumento de valorização e 

ordenamento visual.» 

(Pinto-Coelho, 2000) 

Segundo Eleonora Fiorani do Instituto Politécnico de Milão o projecto com a luz tornou-se 

“um elemento decisivo na procura de identidade das metrópoles contemporâneas, na 

reflexão sobre as suas raizes e o seu património, rompendo com todo um processo de 

implementação de uma iluminação meramente funcional, destinada apenas a salvaguardar 

aspectos de segurança. A luz não é apenas iluminação, é material construtivo da cidade, 

instrumento de projecto, de valorização dos seus espaços e desempenha um papel 

fundamental na redefinição e na promoção da sua identidade. O projecto de iluminação 

comporta uma determinada leitura dos lugares e da sua relação com o espaço envolvente. 

Uma reflexão que se estende à própria cidade: vivências, monumentos, arquitectura, não-

lugares. Consente uma reconstrução sem intervir de um modo invasivo, que todavia não é 

neutral na forma como dialoga com o espaço e o interpreta. Por tudo isto, pode 

desempenhar um papel determinante na reabilitação urbana, na criação de novos espaços, 

na sua habitabilidade e fruição.” (Ribeiro, 2007). 

Assim, o presente trabalho apoia-se nas teorias sobre noite, paisagens nocturnas e por 

oposição luz e iluminação, reflectindo sobre a actualidade e o futuro. O que se traduz num 

capítulo cujo objectivo é a abordagem mais prática das paisagens nocturnas, através duma 

proposta de intervenção baseada no desenvolvimento dum projecto de iluminação para um 

determinado espaço. 

De notar todavia, que o que se defende é uma abordagem que respeite toda a herança 

cultural e que promova uma identidade própria deste espaço, daí a escolha do espaço recair 

sob um edifício de imagem marcante no contexto da cidade de Lisboa, e que é uma 

referência pessoal nas vindas a Lisboa.  
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Desta forma a presente explicitação diz respeito ao caso de estudo alvo da proposta de 

intervenção e requalificação, o Edifício Principal do Instituto Superior de Agronomia (ISA) e 

as suas áreas envolventes próximas. 

Este projecto visa uma reestruturação do espaço, tendo por base uma intervenção a nível 

paisagístico, no contexto urbano e natural em que se insere, e traduz-se na concepção de 

um espaço do sistema urbano, com carácter de enquadramento, recreio e lazer, e espaços 

de circulação de utilização colectiva, pretendendo estabelecer uma estrutura verde adaptada 

aos usos e funções propostos e ao mesmo tempo contribuir para o conforto humano. 

A proposta que a seguir se descreve, desenvolvida ao nível do projecto de execução, 

encontra-se formalizada nas peças desenhadas em anexo. 

 

5.1 Caracterização 

 

Localiza-se o Instituto Superior de Agronomia, na cidade de Lisboa, na Tapada da Ajuda, 

entre a Serra de Monsanto e o Vale de Alcântara, e portanto numa posição próxima e 

privilegiada face à entrada/saída da cidade de Lisboa a partir da Ponte 25 de Abril (Anexo: 

Desenho 1 – Enquadramento e Análise).  

De mencionar, que a Tapada da Ajuda corresponde a um Parque Botânico com 

aproximadamente 100 hectares, no qual se representam espécies características do clímax 

da zona em jardins, arboretos diversos, viveiros florestais, terrenos de cultura com pomares, 

vinhas, prados, culturas arvenses e hortícolas, bem como diversas espécies domésticas e 

silvestres características.  

Sendo que, é dentro deste espaço sublime na cidade de Lisboa, que funciona o Instituto 

Superior de Agronomia (ISA), cujo Edifício Principal, um edifício de estrutura quadrática com 

claustro e arcadas incompletas, projectado pelo Arquitecto Adães Bermudes e inaugurado 

em 1917, ao qual se acede através de dois dos portões, ambos de acesso pedonal e viário, 

que permitem a entrada na Tapada da Ajuda, sendo estes o Portão da Rua Jau, 

regularmente aberto vinte e quatro horas por dia, e o Portão da Ponte, que hoje em dia se 

encontra fechado. 

 

5.2 Objectivo 

 

No âmbito da actuação do Arquitecto Paisagista, a metodologia seguida é inicialmente 

através duma análise em termos paisagísticos da área de intervenção, que como referido 

anteriormente corresponde ao Edifício Principal do ISA e áreas envolventes, para 

identificação das mais-valias do espaço, de que resulta um diagnóstico em termos de 

zonamento funcional do espaço, de acessos, de enquadramento de vistas, e da iluminação 

existente, bem como da própria qualidade paisagística, estética e funcional da referida área 

(Anexo: Desenho 1 – Enquadramento e Análise). 
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Assim, o programa de intervenção neste espaço, prende-se com a necessidade de 

responder a um enunciado de questões resultantes também da estrutura deste mesmo 

espaço, nomeadamente por se tratar de um espaço marcado pela tipologia do edifício 

associada a uma zona em que a presença da vegetação é muito marcante e cujos 

benefícios no meio urbano se encontram tão amplamente documentados.  

Por conseguinte, urge resolver numa proposta de execução para este espaço, questões 

como a prioridade de circulação e de utilização por parte do peão, seguindo a ideia de 

devolver este espaço ao peão, a utilização da vegetação com presença, como parte da 

estrutura verde da cidade de Lisboa, bem como para o desenvolvimento de áreas de 

estadia, e a criação de uma iluminação cuidada como objecto de valorização quer 

ambiental, quer ecológico ou quer mesmo estético.  

E, de uma forma mais geral uma solução formal e funcional para este espaço, que alie a 

valorização estética, ao conforto humano, bem como à funcionalidade e optimização de uma 

área simultaneamente de concentração e de dispersão dos seus utilizadores. Pelo que, 

seguidamente a metodologia consiste no desenvolvimento de uma proposta que 

corresponde a um estudo prévio, de que consta um conceito de intervenção geral e um 

conceito de iluminação para o espaço (Anexo: Desenho 2 – Conceito de Intervenção; 

Desenho 3 – Conceito de Iluminação). Que resulta, por fim, no desenvolvimento dum plano 

geral diurno e nocturno, bem como outras peças desenhadas que pormenorizam a proposta 

(Anexo: Desenho 4 - Plano Geral; Desenho 5 – Plano Geral Nocturno). 

No sentido de cumprir o objectivo da presente dissertação, o seu desenvolvimento foi 

acompanhado pelo Arquitecto Luís Paulo Ribeiro, do Instituto Superior de Agronomia, e 

pelos Engenheiros António Costa Brás e Joana Mendes, da Philips Portugal. 

Assim, presentemente, e tendo em conta o método de trabalho delineado, passa-se a uma 

explicação sucinta da análise, bem como da proposta desenvolvida. Pelo que, em termos de 

diagnóstico da área de intervenção, é possível verificar que a área envolvente do Edifício 

Principal do ISA apresenta zonas de características marcadamente diferentes em termos de 

funcionalidade, apresentando nomeadamente espaços de experimentação e produção 

agrícola, espaços pertencentes à Colecção Botânica, uma grande área reservada aos 

blocos de ensino do ISA, e ainda espaços de circulação pedonal e viária, bem como 

espaços de estacionamento (Anexo: Desenho 4 - Plano Geral; Desenho 5 – Plano Geral 

Nocturno). 

Deste modo é de mencionar que, os pontos fortes do espaço se prendem com as vistas 

privilegiadas que o espaço apresenta em relação ao rio Tejo, à margem Sul, bem como ao 

panorama da cidade de Lisboa, que se estende encosta abaixo até ao rio. Sendo de referir 

portanto as preocupações da iluminação em termos de enquadramento do edifício face à 

entrada em Lisboa, e às posições em cotas mais abaixo.  

Mas é também necessário referir como ponto forte a excelência deste espaço, enquanto 

ponto verde de carácter único na cidade de Lisboa, cuja valorização já passa por uma 

circulação viária condicionada associada a uma forte circulação pedonal, e visível também 

nalgumas áreas verdes de estadia já existentes.  

Assim, após este diagnóstico conseguiu fazer-se uma listagem das necessidades do 

espaço, que se prendem com alguma falta de iluminação e na disposição errada dalguma 
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da existente. Tal como assentam na falta de vegetação visível em algumas áreas resultado 

da morte de alguns exemplares em falta.  

Por conseguinte, em termos de proposta os pontos fortes eleitos a valorizar são por um lado 

o colmatar das falhas em termos de vegetação, bem como o realce de alguma da vegetação 

existente. Assim como, a valorização do próprio edifício em si e o elogio da circulação 

fortemente pedonal, mas não esquecendo a viária. Tudo de forma a conseguir um desenho 

que interferira o mínimo com a situação existente e preserve a imagem deste espaço, à 

distância e de perto, tanto para utilizadores como observadores. 

 

5.3 Concepção 

 

«– Que sentido tem o vosso construir? – pergunta. – Qual é o fim de uma cidade em 

construção se não uma cidade? Onde está o plano que seguem, o projecto? 

– Mostrar-to-emos assim que acabar o dia; agora não podemos interromper-nos – 

respondem. 

O trabalho cessa ao pôr-do-sol. Desce a noite sobre a obra. É uma noite estrelada. – Eis o 

projecto – dizem.» 

(Calvino, 2009) 

As linhas gerais de concepção para este espaço tentaram responder às questões 

levantadas pelo enunciado, e têm subjacente a estrutura deste espaço, bem como o sistema 

urbano em que este se insere. Assim, a intervenção neste espaço apresenta uma resposta 

formal e funcional, que tenta contrapor a actual situação de um espaço cuja vivência é 

maioritariamente feita, por se tratar de uma faixa corredor entre as várias zonas em torno do 

edifício, para uma proposta que visa a criação de um ponto de interesse, no interior do 

sistema urbano circundante e no próprio espaço da Tapada.  

Neste contexto, a proposta para a área de intervenção reflecte sobre a face diurna, mas 

também nocturna do espaço, de modo a promover a qualidade em termos funcionais e 

estéticos. Isto, para que haja uma valorização em termos paisagísticos do mesmo, não só 

para o utilizador, mas também para o observador, melhorando-se significativamente a 

imagem, não esquecendo a dimensão cultural e ecológica do espaço.  

Assim, o projecto organiza-se de forma a criar um espaço de vivências e imaginário, que 

consegue ainda assim responder à necessidade de zona de passagem, partindo-se desse 

modo de uma estrutura rígida dada pela tipologia do edifício de linhas ortogonais, para 

inversamente incorporar nas áreas verdes a organicidade permitida pelo material vegetal e 

pela disposição dos percursos.  

O material vegetal foi utilizado como ferramenta base para conseguir os objectivos de 

manter a zona de passagem por um lado, através do enquadramento paisagístico pela 

implantação de alinhamentos de árvores ao longo das vias de circulação principais de 

entrada no ISA. E por outro lado para a criação de zonas de estadia, ao mesmo tempo com 
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um efeito atractivo ao transeunte, através de cortinas vegetais de enquadramento, bem 

como de plantações dispersas, que proporcionam zonas de recreio e lazer.  

De referir que as árvores de arruamento, além de funções de enquadramento, são 

importantes na promoção do conforto do espaço-rua, bem como as cortinas vegetais, que 

assumem um papel preponderante na consolidação de uma estrutura verde a nível local. 

Pretende-se que as árvores de arruamento propostas constituam alinhamentos contínuos, 

em termos morfológicos e cromáticos, adaptados às características e funções do espaço a 

que se destinam, integrando-se de um modo equilibrado no meio envolvente.  

Como tal, em termos de vegetação optou-se por se propor uma simplificação em termos de 

desenho, para permitir uma delimitação bem como uma imagem da estruturação do espaço 

mais forte, assim a rampa de acesso a partir do Portão da Rua Jau, foi reforçada como uma 

alameda de Cercis siliquastrum L. (Olaia), flanqueada em ambos os lados por uma sebe de 

Thuja occidentalis L. (Tuia), que promove a compartimentação e delimitação do espaço de 

circulação para o espaço de experimentação e produção agrícola dum lado e para a 

produção vinícola do outro (Anexo: Desenho 9 – Perfil Lateral; Desenho 17 – Plano de 

Plantação de Árvores; Desenho 18 – Plano de Plantação de Arbustos).  

Por outro lado, na rampa do Portão da Ponte, esta é estruturada para manter a sua 

essência, isto é propõe-se manter a zona central bordejada por duas fileiras de Cupressus 

sempervirens L. for. horizontalis (Miller) Voss (Cipreste), e mantê-la ladeada do lado do 

espaço de experimentação e produção agrícola com uma fileira de Aesculus x carnea Hayne 

(Castanheiro-da-Índia) conjugada com a sebe de Thuja occidentalis L. (Tuia) e, do outro 

lado, manter o seu carácter mais aleatório de espaço de Colecção Botânica (Anexo: 

Desenho 10 e 11 – Perfil Frontal; Desenho 17 – Plano de Plantação de Árvores; Desenho 18 

– Plano de Plantação de Arbustos). Utilizando-se também a mesma opção de manter ambos 

os lados, da parte mais inferior, na zona de circulação que procede o portão propriamente 

dito, como espaços de Colecção Botânica. 

No que diz respeito à zona que circunda e envolve o Edifício Principal a proposta é a de 

manter também o seu carácter de plantação mais livre, correspondente a espaços de 

colecção botânica, e portanto sem uma delimitação por uma vegetação tipo “barreira” como 

a sebe de compartimentação de Thuja occidentalis L. (Tuia) que envolve as zonas de 

produção e experimentação agrícola e vinícola (Anexo: Vegetação Envolvente em Desenho 

6 – Plano Geral: análise de componentes). 

Para enquadramento visual do próprio edifício, a escolha recai sobre cortinas vegetais de 

enquadramento e protecção visual, que possuem igualmente um papel preponderante na 

contextualização paisagista deste espaço em relação à realidade da Tapada da Ajuda. 

Assim propõem-se cortinas arbóreas e arbustivas ao longo do edifício, procurando-se 

estabelecer uma relação visual equilibrada do mesmo com as vias de circulação adjacentes, 

conseguida através de orlas arbóreo-arbustivas, conjugadas com um revestimento herbáceo 

do tipo tapete de prado, de forma a enfatizar a beleza do edificado bem como a da própria 

vegetação (Anexo: Desenho 7 – Alçado Frontal; Desenho 8 – Alçado Lateral).  

Desta forma, nestes canteiros faz-se a proposta para manter as árvores existentes, que 

consistem em espécimes de Jacaranda mimosifolia D. Don (Jacaranda), Ilex aquifolium L. 

(Azevinho), Cupressus sempervirens L. for. horizontalis (Miller) Voss (Cipreste), Cupressus 
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sempervirens L. for. sempervirens (Cipreste), e Cedrus atlântica (Endl.) G. Manetti ex-

Carrière (Cedro-do-Atlas) (Anexo: Desenho 17 – Plano de Plantação de Árvores). 

Sendo que ao nível do estrato arbustivo, se propõem adicionar exemplares de Myrtus 

communis L. ssp. communis (Murta), Hibiscus rosa-sinensis L. (Hibisco), Coronilla valentina 

ssp. glauca (L.) Batt. (Pascoínhas), Teucrium fruticans L. (Mato-branco), Lantana camara L., 

Juniperus horizontalis Moench e Rhamnus alaternus L. (Sanguinho-das-sebes) (Anexo: 

Desenho 18 – Plano de Plantação de Arbustos). Ao passo que em relação ao nível 

herbáceo se propõe a sementeira dum prado, com uma mistura constituída por 20% de 

Lolium perenne e 80% de Festuca arundinácea (Anexo: Desenho 19 – Plano de Sementeira 

de Herbáceas). 

O desenvolvimento de espaços com carácter de recreio e lazer, como zonas de estadia e de 

encontro, materializa-se em zonas marcadas essencialmente pelo prado acima referido, 

conjugado com apontamentos da espécie arbórea Aesculus x carnea Hayne (Castanheiro-

da-Índia), associada aos arbustos Myrtus communis L. ssp. communis (Murta) e Hibiscus 

rosa-sinensis L. (Hibisco), atravessadas longitudinalmente por percursos pedonais, que 

procuram a dinamização da vivência colectiva deste espaço.  

Em termos de criação de uma paisagem nocturna e de um ambiente nocturno que cumpra 

as necessidades estéticas, paisagísticas e funcionais do espaço, bem como as 

preocupações em termos de eficiência energética e manutenção futuras, esta assenta 

essencialmente numa iluminação de nível baixo. Isto, uma vez que a iluminação que se 

pretende para este espaço procura iluminar de forma mais intimista e privada promovendo 

assim a escala do peão, mas permitindo a circulação viária.  

Consequentemente, por sua vez, a iluminação subdivide-se ainda em iluminação de 

elementos arquitectónicos que promove o embelezamento do espaço em termos do 

destaque deste lugar na massa de Lisboa, traduzida pela iluminação do edifício, através das 

fachadas de maior visibilidade (Anexo: Desenho 13 – Detalhes de Iluminação); em 

iluminação de circulação que é responsável pelo movimento de peões e viaturas no espaço; 

e, em iluminação de enquadramento de vistas/decorativa que é realizada através do 

destaque de massas arbóreas que indiciam a qualidade deste espaço (Anexo: Desenho 12 

– Plano de Iluminação). 

Assim, no que diz respeito à iluminação de elementos arquitectónicos, em relação à fachada 

frontal e principal de entrada no Edifício Principal, na zona central, pretende-se dar destaque 

aos elementos verticais da arquitectura, através de réguas de Leds salientes, da gama 

Ledline ou equivalente, de 0.60 m com feixe estreito (NB) e cor branco neutro (NW), 

colocando-se uma unidade por cada elemento vertical, num total de dez unidades. Com o 

propósito de destacar o frontão de calcário do remate do edifício onde se pode ler a 

inscrição “INSTITVTO SVPERIOR DE AGRONOMIA”, propõe-se fazê-lo através de duas 

réguas de Leds salientes, da gama Ledline ou equivalente, de 1.2 m com feixe estreito (NB) 

e cor branco neutro (NW), conjugadas com uma régua de Leds saliente, da gama Ledline ou 

equivalente, de 0.60 m com feixe estreito (NB) e cor branco neutro (NW), num total de três 

unidades. Em termos de dar realce aos painéis da fachada em si, pretende-se fazê-lo 

através de uma fiada contínua de réguas de Leds salientes, a todo o comprimento do friso 

do edifício, da gama Ledline ou equivalente, de 1.2 m conjugadas com uma de 0.6 m, com 
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feixe estreito (NB) e cor branco quente (WW), colocando-se um total de treze unidades 

(Anexo: Detalhe A em Desenho 14 – Detalhes de Iluminação-Alçado Frontal). 

Em relação às duas partes mais avançadas da fachada principal pretende-se dar destaque 

aos remates verticais de pedra calcária da arquitectura do edifício, através de réguas de 

Leds salientes, da gama Ledline ou equivalente, de 0.60 m com feixe estreito (NB) e cor 

branco neutro (NW), colocando-se uma em cada remate vertical, num total de quatro 

unidades. E, com o intuito de realçar os recortes das janelas e os próprios painéis da 

fachada em si, propõem-se réguas de Leds salientes, da gama Ledline ou equivalente, de 

1.2 m com feixe estreito (NB) e cor branco quente (WW), colocando-se uma por janela, num 

total de seis unidades (Anexo: Detalhe B em Desenho 14 – Detalhes de Iluminação-Alçado 

Frontal). 

Relativamente às duas zonas laterais mais recuadas da fachada principal, pretende-se 

realçar os remates verticais de pedra calcária da arquitectura do edifício, através de réguas 

de Leds salientes, da gama Ledline ou equivalente, de 0.60 m com feixe estreito (NB) e cor 

branco neutro (NW), colocando-se uma em cada remate vertical, num total de duas 

unidades. E, para realçar os recortes das janelas e os próprios painéis da fachada em si, 

propõem-se réguas de Leds salientes, da gama Ledline ou equivalente, de 1.2 m com feixe 

estreito (NB) e cor branco quente (WW), colocando-se uma por janela, num total de dez 

unidades (Anexo: Detalhe C em Desenho 14 – Detalhes de Iluminação-Alçado Frontal). 

No caso da fachada lateral esquerda, de entrada no Edifício Principal, na parte central da 

fachada pretende-se realçar os recortes das janelas e os próprios painéis da fachada em si, 

propondo-se réguas de Leds salientes, da gama Ledline ou equivalente, de 1.2 m com feixe 

estreito (NB) e cor branco quente (WW), colocando-se uma por janela, e duas no caso da 

janela de maiores dimensões, num total de onze unidades. Pretendendo-se ainda realçar 

num plano inferior os próprios painéis da fachada em si, através de réguas de Leds 

salientes, da gama Ledline ou equivalente, de 1.2 m com feixe estreito (NB) e cor branco 

quente (WW), colocando-se uma por painel, e quatro no caso do painel central de maiores 

dimensões, num total de seis unidades (Anexo: Detalhe A em Desenho 15 – Detalhes de 

Iluminação-Alçado Lateral). 

Em relação às duas partes mais avançadas da fachada lateral, bem como à zona mais 

recuada do lado direito do edifício, pretende-se dar destaque aos remates verticais de pedra 

calcária da arquitectura do edifício, através de réguas de Leds salientes, da gama Ledline ou 

equivalente, de 0.60 m com feixe estreito (NB) e cor branco neutro (NW), colocando-se uma 

em cada remate vertical, num total de seis unidades. E, para distinguir os recortes das 

janelas e os próprios painéis da fachada em si, propõem-se réguas de Leds salientes, da 

gama Ledline ou equivalente, de 1.2 m com feixe estreito (NB) e cor branco quente (WW), 

colocando-se uma por janela, e duas no caso da janela de maiores dimensões, num total de 

onze unidades (Anexo: Detalhe B em Desenho 15 – Detalhes de Iluminação-Alçado Frontal). 

Relativamente à zona mais recuada do lado esquerdo do edifício pretende-se destacar os 

remates verticais de pedra calcária da arquitectura do edifício, através de réguas de Leds 

salientes, da gama Ledline ou equivalente, de 0.60 m com feixe estreito (NB) e cor branco 

neutro (NW), colocando-se uma em cada remate vertical, num total de duas unidades. Com 

o propósito de destacar os recortes das janelas e os próprios painéis da fachada em si, 

propõem-se réguas de Leds salientes de encaixe no edifício, da gama Ledline ou 
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equivalente, de 1.2 m com feixe estreito (NB) e cor branco quente (WW), colocando-se uma 

por janela, num total de seis unidades (Anexo: Detalhe C em Desenho 15 – Detalhes de 

Iluminação-Alçado Frontal). 

De referir que em termos de iluminação das fachadas, os projectores lineares escolhidos 

são réguas de Leds salientes da gama Ledline do tipo BCS ou equivalente, de 0,60 e 1,20 m 

de comprimento, com 12 e 48 lâmpadas Leds respectivamente. Visto que a escolha de 

iluminação LED se aproxima das novas exigências em termos de sustentabilidade e 

consequentemente em termos ecológicos para o ambiente (Anexo: Figura I).  

Assim, é de referir que o LED corresponde a uma revolução em termos energéticos que 

apresenta elevada eficiência energética, bem como uma longa duração, sendo ainda 

controlável e ambientalmente amigável. É, ainda, de mencionar que os Leds são uma fonte 

de luz que não transmite os raios infra-vermelhos nem ultra-violeta, tão nefastos ao Homem, 

proporcionando simultaneamente uma melhoria significativa da restituição cromática, que 

nos Leds é de 70/80. Sendo que se até há pouco tempo eram as lâmpadas de sódio, cujo 

IRC é na ordem de 20/30, as responsáveis pela iluminação pública, hoje isso não se verifica 

existindo variadas opções Leds que permitem a sua utilização eficaz nestas circunstâncias, 

criando novas imagens nas cidades tradicionalmente mergulhadas num tom amarelado 

dado pelas lâmpadas de sódio, até aqui largamente utilizadas. 

Entretanto, em termos da iluminação de circulação no que concerne a iluminação viária, a 

escolha foi feita tendo em consideração o facto de este ser um espaço semi-público, de vias 

de reduzida circulação viária e de velocidades também baixas, pelo que se optou por uma 

óptica baseada em balizadores de topo superior plano, de difusor prismático ZON, com 1 m 

de altura, da gama Vivarazon ou equivalente, do tipo HCP171 E27 MAX 100W PCP, com 

uma lâmpada fluorescente compacta SON-23W na cor 830, num total de duzentas e catorze 

unidades. A escolha deste tipo de equipamento, para a circulação viária e simultaneamente 

pedonal, prende-se com o conceito de iluminação para este espaço, que se baseia numa 

iluminação de carácter mais reservado do tipo semi-público. Pelo que, no que respeita ao 

tipo de lâmpada a escolha recaiu sobre lâmpadas de sódio com um IRC de 80, e com uma 

temperatura de cor de 3000 K, de forma a proporcionar uma luz de carácter mais quente e 

envolvente sem, no entanto, interferir com a vegetação envolvente, surgindo desta forma 

como meras pontuações de marcação dos percursos para circulação, recorrendo-se para 

isso a lâmpadas de relativa fraca potência, cerca de 23W. 

Por outro lado, em termos de iluminação de circulação, no que diz respeito à circulação 

pedonal nas áreas verdes, esta apoia-se em projectores de encastrar no solo da gama 

DecoScene ou equivalente, do tipo DecoScene DBP521, com a utilização de lâmpada de 

iodetos metálicos CDM-Tm35W na cor 930 e feixe médio (MB), num total de trinta e sete 

unidades. Aqui, a utilização deste tipo de iluminação justifica-se na medida em que as 

lâmpadas de iodetos metálicos na cor 930 proporcionam um IRC de 90, o que assegura 

uma deslocação clara para os peões, ao mesmo tempo que a temperatura de cor de 3000 K 

determina uma uniformidade com o tipo de iluminação proposto para a circulação viária. 

Sendo que a utilização destes projectores encastráveis ao nível do solo, uma vez que tem 

por objectivo assegurar a leitura de um percurso, propõe-se que seja feita com o recurso a 

um quebra-luz radial com uma saída da gama DecoScene ou equivalente, do tipo ZBP521 

GSI, num total de trinta e sete unidades.  
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De referir portanto, que em termos de iluminação de percurso viário, a iluminação escolhida 

são balizadores da gama Vivarazon do tipo HCP171 ou equivalente (Anexo: Figura II). 

Enquanto, no caso da circulação exclusivamente pedonal a opção recai sobre projectores 

encastráveis no solo, da gama DecoScene do tipo DecoScene DBP521 ou equivalente 

(Anexo: Figura III), com um acessório ideal para marcação de percurso que consiste num 

quebra-luz radial com uma saída, da gama DecoScene do tipo ZBP521 ou equivalente 

(Anexo: Figura IV). 

Em relação, por sua vez à iluminação de enquadramento de vistas/decorativa, esta propõe-

se ser realizada através do destaque de massas arbóreas (Anexo: Figura V), que indiciam a 

qualidade deste espaço, conseguida pela colocação de projectores de encastrar no solo da 

gama DecoScene ou equivalente, do tipo DecoScene DBP523, com a utilização de lâmpada 

de iodetos metálicos CDM-T70W na cor 830 e feixe médio (MB), num total de trinta e duas 

unidades. Cuja utilização se propõe ser acompanhada com o recurso a um filtro solgel de 

cor verde da gama DecoScene ou equivalente, do tipo ZBP523 SGF-GN, num total de trinta 

e duas unidades, para se conseguir um realce das características das folhagens das 

diferentes espécies, enfatizando assim as qualidades estéticas da vegetação deste espaço 

único em Lisboa.  

Assim, esta iluminação das copas das árvores é proposta para junto dos exemplares 

arbóreos nas orlas junto ao edifício das espécies Jacaranda mimosifolia D. Don (Jacaranda), 

Ilex aquifolium L. (Azevinho), Cupressus sempervirens L. for. horizontalis (Miller) Voss 

(Cipreste), Cupressus sempervirens L. for. sempervirens (Cipreste), e Cedrus atlântica 

(Endl.) G. Manetti ex-Carrière (Cedro-do-Atlas). Bem como para a zona central da rampa de 

acesso ao Portão da Ponte, para a iluminação e realce da densa alameda de Cupressus 

sempervirens L. for. horizontalis (Miller) Voss (Cipreste).  

De mencionar, portanto, que em termos de iluminação das copas de algumas árvores, esta 

é dada por projectores encastráveis no solo, da gama DecoScene do tipo DecoScene 

DBP523 ou equivalente (Anexo: Figura VI), com um acessório para enfatizar a tonalidade 

verde das árvores que consiste num filtro solgel verde, da gama DecoScene do tipo ZBP523 

ou equivalente (Anexo: Figura VII).  

Por fim é ainda de explicitar, no que diz respeito à iluminação, que esta foi recomendada 

com o auxílio dos engenheiros da Philips Portugal, salvaguardando-se a utilização de 

modelos semelhantes, em caso de aplicação do projecto. 

Assim e no contexto da proposta de iluminação foi estruturado um orçamento tendo em 

conta os preçários aplicados pela Philips Portugal, que determina o valor total de 

investimento em cento e oitenta e seis mil oitocentos e sessenta e um euros e sessenta e 

seis cêntimos (Anexo: Tabela XXX). De referir, no entanto, que o valor total do orçamento é 

baseado em preços unitários e de tabela, e que a questão das cablagens e da mão-de-obra 

necessárias para uma instalação, isto é o valor do projecto de electricidade, parte integrante 

não é considerada neste orçamento. 

No que respeita aos materiais inertes escolhidos, estes pretendem harmonizar e enquadrar 

o material escolhido por excelência, o material vegetal, dando um contraste de texturas e 

cor, dado pela calçada portuguesa em calcário, pavimento maioritário, e em apontamentos 

de coloração preta dada pela calçada de basalto que reveste as valetas de escoamento de 

águas (Anexo: Desenho 16 – Plano de Pavimentos).  
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Desta forma, a actuação que se propõe para o Edifício Principal do ISA apresenta-se como 

um estudo prévio, que visa a valorização paisagística deste espaço, tendo em conta o seu 

contexto na cidade de Lisboa, a sua envolvente em termos das próprias interfaces de 

caracteres tão distintos, e os requisitos paisagísticos, estéticos e funcionais para o presente 

e futuro. 

Em conclusão, a proposta do projecto de execução visa estabelecer uma composição 

dinâmica ao nível do desenho, textura e cores, que cumpre dar resposta ao programa do 

projecto, e satisfazer alguns dos condicionalismos, em conjugação com as outras 

componentes de desenho. 
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6. Considerações finais 
 

O presente trabalho pretendeu mostrar o desenvolver de um projecto de paisagem nocturna 

e fornecer as ferramentas em termos de conhecimento para a contemporaneidade da cidade 

à noite e chamar a atenção do projecto para a realidade nocturna. 

Assim, a análise, pesquisa e estudo de informação realizada permitiu compreender a 

importância do projecto de iluminação no contexto da Arquitectura Paisagista. De modo que 

a perspectiva conceptual do significado de noite e de paisagens nocturnas permitiu o 

alicerce para o desenvolvimento e pesquisa do conjunto de estratégias para a actuação do 

profissional no espaço exterior num outro tempo além do dia, a noite.  

Por conseguinte, com base neste conhecimento adquirido, a proposta apresentada 

pretende, por um lado, promover a reflexão sobre o espaço do Edifício Principal do Instituto 

Superior de Agronomia, enquanto ponto marcante da Paisagem diurna e nocturna de Lisboa 

e, por outro lado, propor uma solução de intervenção enquanto ponto marcante da 

Paisagem Nocturna, que revalorize e realce o edifício enquanto ambiente nocturno.   

Deste modo, a presente dissertação baseou-se na relação entre conhecimentos 

disciplinares e transdisciplinares, intervenção global e intervenção local, no que diz respeito 

às paisagens nocturnas no âmbito da Arquitectura Paisagista, para chegar à intervenção a 

partir da dimensão nocturna de um espaço, mas não esquecendo e trabalhando mesmo a 

reflexão e a actuação habitual do Arquitecto Paisagista. 
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Anexos 
 

Utilizadores 

maioritários

Outros utilizadores 

permitidos

Utilizadores 

excluídos

Trafego motorizado

Veículos de 

trafego lento; 

Ciclistas; 

Pedestres

A1

Veículos de 

trafego lento

Ciclistas; 

Pedestres
A2

Veículos de 

trafego lento; 

Ciclistas; 

Pedestres

A3

Tráfego motoizado; 

Veículos de tráfego 

lento

Ciclistas; 

Pedestres
B1

Tráfego motoizado; 

Veículos de tráfego 

lento; Ciclistas

Pedestres B2

Veículos de 

trafego lento; 

Ciclistas; 

Pedestres

D1

Veículos de 

trafego lento; 

Ciclistas

D2

Trafego 

motorizado; 

Ciclistas

Veículos de 

trafego lento; 

Pedestres

D3

Tráfego 

motorizado; 

Veículos de 

tráfego lento; 

Ciclistas

E1

Trafego 

motorizado; 

Veículos de 

trafego lento; 

Ciclistas

E2

Velocidade 

normal do 

utilizador 

(km/h)

Tipos de utilizadores na mesma área de relevância
Conjunto de 

situações de 

iluminação

> 60

> 30 e ≤ 60

Ciclistas Pedestres

Tráfego 

motoizado; 

Veículos de 

tráfego lento

C1

> 5 E ≤ 30

Trafego 

motorizado; 

Pedestres

Trafego 

motorizado; 

Veículos de trafego 

lento; Ciclistas; 

Pedestres

D4

Velocidade de 

andamento

Pedestres

 

Tabela I: Tabela da EN 13201-1: definição do conjunto de tabelas que define a iluminação (Fonte: PHILIPS). 
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Intercâmbios Intersecções

← ○ → ← ○ → ← ○ →

> 3 M E5 M E4a M E3a M E4a M E3a M E2 M E4a M E3a M E2

≤ 3 M E4a M E3a M E2 M E4a M E3a M E2 M E3a M E2 M E1

< 3 M E5 M E4a M E3a M E5 M E4a M E3a M E4a M E3a M E2

≥ 3 M E4a M E4a M E3a M E4a M E3a M E2 M E3a M E2 M E1

> 3 M E4A M E3a M E2 M E3a M E2 M E1 M E3a M E2 M E1

≤ 3 M E3a M E2 M E1 M E3a M E2 M E1 M E2 M E2 M E1

< 3 M E4a M E4a M E3a M E4a M E3a M E2 M E3a M E2 M E1

≥ 3 M E4a M E3a M E2 M E3a M E2 M E1 M E2 M E2 M E1

Húmido

Tipo de 

clima 

dominante

Separação 

entre faixas 

de rodagem

Tipo de junção Fluxo de trafego de veículos por dia

< 15 000 15 000  a 25 000 > 25 000
Espaçamento, 

distância entre 

pontes (km)

Densidade 

(intersecções/km)

Escolha como acima, mas seleccionando classes M EW

Seco

Sim

Não

 

Tabela II: Tabela da EN 13201-1, A1: classes recomendadas de iluminação (Fonte: PHILIPS). 

Baixa Média Alta

Normal ← ← ○

Acima do normal ○ ○ →

Normal ← ○ ○

Acima do normal ○ → →

Sim →a

a Para áreas de conflito, a luminância é o critério de desenho recomendado, 

Contudo, onde as distâncias de visão são curtas outros factores previnem o 

uso do critério de luminância, a iluminância pode ser usada. Classes CE 

comparáveis a classes ME recomendadas podem ser vistas na Tabela 3.

Área de 

conflito

Complexidade 

do campo 

visual

Dif iculdade da 

tarefa de 

navegação

Luminância ambiente

Não

Normal

Alta

 

Tabela III: Tabela da EN 13201-1, A1.1: informação adicional para selecção das classes de iluminação (Fonte: 

PHILIPS). 

← ○ → ← ○ →

< 3 ME5 ME5 ME4a ME4a ME3a ME3a

≥ 3 ME5 ME4a ME3a ME4a ME3a ME2

Húmido Escolha como acima, mas seleccionando classes MEW

Tipo de 

clima 

dominante

Densidade 

intersecções 

(intersecções/km)

Fluxo de trafego de veículos por dia

< 7 000 ≥ 7 000

Seco

 

Tabela IV: Tabela da EN 13201-1, A2: classes recomendadas de iluminação (Fonte: PHILIPS). 

Baixa Média Alta

Normal ← ← ○

Acima do normal ○ ○ →

Normal ← ○ ○

Acima do normal ○ → →

Sim →a

a Para áreas de conflito, a luminância é o critério de desenho 

recomendado, Contudo, onde as distâncias de visão são curtas outros 

factores previnem o uso do critério de luminância, a iluminância pode ser 

usada. Classes CE comparáveis a classes ME recomendadas podem 

ser vistas na Tabela 3.

Área de 

conflito

Complexidade 

do campo 

visual

Dif iculdade 

da tarefa de 

navegação

Luminância ambiente

Não

Normal

Alta
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Tabela V: Tabela da EN 13201-1, A2.1: informação adicional para selecção das classes de iluminação (Fonte: 

PHILIPS). 

← ○ → ← ○ → ← ○ → ← ○ →

< 3 M E5 M E5 M E4a M E5 M E5 M E4a M E5 M E4a M E3b M E4a M E3b M E3b

≥ 3 M E5 M E4a M E3b M E5 M E4a M E3b M E4a M E3b M E2 M E3b M E2 M E2

< 3 M E5 M E4a M E3b M E5 M E4a M E3b M E4a M E3b M E2 M E3b M E2 M E2

≥ 3 M E4a M E3b M E3b M E4a M E3b M E2 M E3b M E2 M E2 M E3b M E2 M E1

Húmido

Seco

Sim

Não

Escolha como acima, mas seleccionando classes M EW

Tipo de 

clima 

dominante

Separação 

entre faixas 

de rodagem

Densidade 

intersecções 

(intersecções

/km)

Fluxo de trafego de veículos por dia

< 7 000 ≥ 7 000 e < 15 000 ≥ 15 000 e < 25 000 ≥ 25 000

 

Tabela VI: Tabela da EN 13201-1, A3: classes recomendadas de iluminação (Fonte: PHILIPS). 

Baixa Média Alta

Normal ← ← ○

Acima do normal ○ ○ →

Normal ← ○ ○

Acima do normal ○ → →

Normal ← ○ ○

Acima do normal ○ → →

Normal ○ ○ →

Acima do normal → → →

Sim

Não presentes

Presentes

→a

a Para áreas de conflito, a luminância é o critério de desenho recomendado, Contudo, onde 

as distâncias de visão são curtas outros factores previnem o uso do critério de luminância, 

a iluminância pode ser usada. Classes CE comparáveis a classes ME recomendadas 

podem ser vistas na Tabela 3.

Área de 

conflito

Complexidade 

do campo 

visual

Veículos em 

estacionamento

Dificuldade da 

tarefa de 

navegação

Luminância ambiente

Não

Normal

Não presentes

Presentes

Alta

 

Tabela VII: Tabela da EN 13201-1, A3.1: informação adicional para selecção das classes de iluminação (Fonte: 

PHILIPS). 

← ○ → ← ○ →

Normal ME6 ME5 ME4b ME5 ME4b ME3c

Acima do normal ME5 ME4b ME3c ME5 ME4b ME3c

Normal ME5 ME4b ME3c ME4b ME4b ME3c

Acima do normal ME4b ME3c ME2 ME3c ME3c ME2

Sim

Húmido Escolha como acima, mas seleccionando classes MEW

a Quando o uso dos critérios de luminância é impracticável, a iluminância deve ser usada. Classes CE 

comparáveis às classes ME recomendadas podem ser vistas na Tabela 3. 

Seco

Não

< 3

≥ 3

Escolha como acima, mas seleccionando -1 apenas 

em áreas de trafego calmo a

Tipo de 

clima 

dominante

Separação 

entre faixas 

de rodagem

Densidade 

intersecções 

(intersecções

/km)

Dificuldade da 

tarefa de 

navegação

Fluxo de trafego de veículos por dia

< 7 000 ≥ 7 000

 

Tabela VIII: Tabela da EN 13201-1, B1: classes recomendadas de iluminação (Fonte: PHILIPS). 

Normal Alto Normal Alto Normal Alto

Não presentes ← ○ ← ○ ○ ○

Presentes ○ → ○ → → →

Não presentes ○ ○ ○ ○ ○ ○

Presentes ○ ○ → → → →

Sim

Não

Normal

Alta

→a

a Para áreas de conflito , a luminância é o critério  de desenho recomendado, Contudo, onde as distâncias de visão são curtas outros 

factores previnem o uso do critério  de luminância, a iluminância pode ser usada. Classes CE comparáveis a classes M E recomendadas 

podem ser vistas na Tabela 3.

Área de 

conflito

Complexidade 

do campo visual

Veículos em 

estacionamento

Luminância ambiente

Baixa M édia Alta

Fluxo de trafego de ciclistas Fluxo de trafego de ciclistas Fluxo de trafego de ciclistas
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Tabela IX: Tabela da EN 13201-1, B1.1: informação adicional para selecção das classes de iluminação (Fonte: 

PHILIPS). 

← ○ → ← ○ →

Normal ME5 ME5 ME4b ME4b ME4b ME3c

Acima do normal ME4b ME4b ME3c ME4b ME4b ME3c

Normal ME4b ME3c ME2 ME3c ME3c ME2

Acima do normal ME3c ME3c ME2 ME3c ME3c ME2

Sim

Húmido

Tipo de 

clima 

dominante

Separação 

entre faixas 

de rodagem

Densidade 

intersecções 

(intersecçõe

s/km)

Dificuldade da 

tarefa de 

navegação

Fluxo de trafego de veículos por dia

< 7 000 ≥ 7 000

Escolha como acima, mas seleccionando classes MEW

a Quando o uso dos critérios de luminância é impracticável, a iluminância deve ser usada. Classes CE comparáveis 

às classes ME recomendadas podem ser vistas na Tabela 3. 

Seco

Não

< 3

≥ 3

Escolha como acima, mas seleccionando -1 apenas em 

áreas de trafego calmo a

 

Tabela X: Tabela da EN 13201-1, B2: classes recomendadas de iluminação (Fonte: PHILIPS). 

Normal Alto Normal Alto Normal Alto

Não presentes ← ○ ← ○ ○ ○

Presentes ○ → ○ → → →

Não presentes ○ ○ ○ ○ ○ ○

Presentes ○ ○ → → → →

Sim

a Para áreas de conflito , a luminância é o critério  de desenho recomendado, Contudo, onde as distâncias de visão são curtas outros 

factores previnem o uso do critério  de luminância, a iluminância pode ser usada. Classes CE comparáveis a classes M E 

recomendadas podem ser vistas na Tabela 3.

Área de 

conflito

Complexidade 

do campo 

visual

Veículos em 

estacionamento

Luminância ambiente

Baixa M édia Alta

Fluxo de trafego de ciclistas Fluxo de trafego de ciclistas Fluxo de trafego de ciclistas

Não

Normal

Alta

→a

 

Tabela XI: Tabela da EN 13201-1, B2.1: informação adicional para selecção das classes de iluminação (Fonte: 

PHILIPS). 

← ○ → ← ○ →

Desnecessário S6 S5 S4 S5 S4 S3

S5 S4 S3 S4 S3 S2

Acima do normal S4 S3 S2 S3 S2 S1

Sim S3 S2 S1 S3 S2 S1

M edidas 

geométricas 

para trafego 

calmo

Risco de 

criminalidade

Reconhecimento 

facial

Fluxo de trafego de ciclistas

Normal Elevado

Não
Normal

Necessário

Classes A alternativas de nível de iluminação comparável a classes S podem ser vistas na Tabela 4. Classes ES e EV 

adicionais para classes S recomendadas podem ser vistas na Tabela 5. 
 

Tabela XII: Tabela da EN 13201-1, C1: classes recomendadas de iluminação (Fonte: PHILIPS). 

Baixa Média Alta

← ○ →

Luminância ambiente

 

Tabela XIII: Tabela da EN 13201-1, C1.1: informação adicional para selecção das classes de iluminação (Fonte: 

PHILIPS). 
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← ○ → ← ○ →

Normal CE5 CE5 CE4 CE5 CE4 CE3

Acima do normal CE5 CE4 CE3 CE4 CE3 CE2

Normal CE4 CE4 CE4 CE4 CE4 CE3

Acima do normal CE4 CE4 CE3 CE4 CE3 CE2

Normal CE4 CE4 CE3 CE4 CE3 CE3

Acima do normal CE4 CE3 CE2 CE3 CE2 CE2

Sim

Classes A alternativas de nível de iluminação comparável a classes S podem ser vistas na Tabela 4. Classes ES e 

EV adicionais para classes S recomendadas podem ser vistas na Tabela 5. 

Não

Normal

Desnecessário

Necessário

Acima do normal

Escolha como acima, mas seleccionando ≤ 4 

apenas nas áreas de trafego calmo.

Medidas 

geométricas 

para 

trafego 

Risco de 

criminalidade

Reconhecimento 

facial

Dif iculdade da 

tarefa de 

navegação

Fluxo de trafego de ciclistas

Normal Elevado

 

 Tabela XIV: Tabela da EN 13201-1, D1 e D2: classes recomendadas de iluminação (Fonte: PHILIPS). 

Baixa Média Alta

← ○ →

Luminância ambiente

 

Tabela XV: Tabela da EN 13201-1, D1.1 e D2.1: informação adicional para selecção das classes de iluminação 

(Fonte: PHILIPS). 

← ○ → ← ○ →

Normal S6 S5 S4 S5 S4 S3

Acima do normal S5 S4 S3 S4 S3 S2

Normal S5 S4 S3 S4 S3 S2

Acima do normal S4 S3 S2 S3 S2 S1

Sim

Não

Não presente

Presente

Escolha como acima, mas seleccionando ≤ 4 apenas nas áreas de 

trafego calmo.

Classes A alternativas de nível de iluminação comparável a classes S podem ser vistas na Tabela 4. Classes ES e 

EV adicionais para classes S recomendadas podem ser vistas na Tabela 5. 

Medidas 

geométricas 

para 

trafego 

Estacionamento 

de veículos

Dificuldade da 

tarefa de 

navegação

Fluxo de trafego de ciclistas

Normal Elevado

 

Tabela XVI: Tabela da EN 13201-1, D3 e D4: classes recomendadas de iluminação (Fonte: PHILIPS). 

Baixa Média Alta

Desnecessário ← ○ ○

← ○ →

Acima do normal ○ → →

Desnecessário ○ ○ ○

○ → →

Acima do normal → → →

Alta
Normal

Necessário

Complexidade 

do campo 

visual

Risco de 

criminalidade

Reconhecimento 

facial

Luminância ambiente

Normal
Normal

Necessário

 

Tabela XVII: Tabela da EN 13201-1, D3.1 e D4.1: informação adicional para selecção das classes de iluminação 

(Fonte: PHILIPS). 
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← ○ → ← ○ →

Normal Desnecessário S6 S5 S4a S5 S4 S3a

S5 S4 S3b S4 S3 S2b

S3 S2 S1b S2 S1 CE2b

a Classes A alternativas de nível de iluminação comparável às classes S recomendadas podem ser vistas na 

Tabela 4.

b Classes ES e EV adicionais às classes S e CE podem ser vistas na Tabela 5.

Risco de 

criminalidade

Reconhecimento 

facial

Fluxo de trafego de pedestres

Normal Alto

Acima do normal Necessário

 

Tabela XVIII: Tabela da EN 13201-1, E1: classes recomendadas de iluminação (Fonte: PHILIPS). 

Baixa Média Alta

← ○ →

Luminância ambiente

 

Tabela XIX: Tabela da EN 13201-1, E1.1: informação adicional para selecção das classes de iluminação (Fonte: 

PHILIPS). 

← ○ → ← ○ →

Desnecessário S5 S4 S3a S4 S3 S2a

S3 S2 S1b S3 S2 S1b

Acima do normal S2 S1 CE2b S2 S1 CE2b

a Classes A alternativas de nível de iluminação comparável às classes S recomendadas podem ser vistas na 

Tabela 4.

b Classes ES e EV adicionais às classes S e CE podem ser vistas na Tabela 5.

Risco de 

criminalidade

Reconhecimento 

facial

Fluxo de trafego de pedestres

Normal Alto

Normal

Necessário

 

Tabela XX: Tabela da EN 13201-1, E2: classes recomendadas de iluminação (Fonte: PHILIPS). 

Baixa Média Alta

← ○ →

Luminância ambiente

 

Tabela XXI: Tabela da EN 13201-1, E2.1: informação adicional para selecção das classes de iluminação (Fonte: 

PHILIPS). 

Deficiência 

em brilho

Iluminação da 

envolvente

L v  em 

cd/m2 

[mínimo 

mantido]

Uo [mínimo] U l [mínimo] TI  em %a SR 2b [mínimo]

ME1 2,0 0,4 0,7 10 0,5

ME2 1,5 0,4 0,7 10 0,5

ME3a 1,0 0,4 0,7 15 0,5

ME3b 1,0 0,4 0,6 15 0,5

ME3c 1,0 0,4 0,5 15 0,5

ME4a 0,75 0,4 0,6 15 0,5

ME4b 0,75 0,4 0,5 15 0,5

ME5 0,5 0,35 0,4 15 0,5

ME6 0,3 0,35 0,4 15 sem requisitos

Classe

Luminância da superfície da estrada 

da faixa de rodagem para a condição 

a Um aumento de 5 pontos percentuais em TI  pode ser permitido onde são usadas 

fontes com baixa luminância. (ver nota 6)

b Este critério só pode ser aplicado onde não existam áreas de trafego com os seus 

próprios requisitos adjacentes à faixa de rodagem.  

Tabela XXII: Tabela da EN 13201-1, Classes ME: informação adicional para selecção das classes de iluminação 

(Fonte: PHILIPS). 
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E v  em lx 

[mínimo 

mantido]

Uo [mínimo]

CE0 50 0,4

CE1 30 0,4

CE2 20 0,4

CE3 15 0,4

CE4 10 0,4

CE5 7,5 0,4

Classe

Iluminância horizontal

 

Tabela XXIII: Tabela da EN 13201-1, Classes CE: informação adicional para selecção das classes de iluminação 

(Fonte: PHILIPS). 

E v  em lxa [mínimo mantido] Emin em lx [mantido]

S1 15 5

S2 10 3

S3 7,5 1,5

S4 5 1

S5 3 0,6

S6 2 0,6

S7 desempenho indeterminado desempenho indeterminado

Classe
Iluminância horizontal

a Para proporcionar uniformidade, o valor de facto da iluminância média 

mantida não deve exceder 1,5 vezes o mínimo valor de E v  indicado para 

a classe.  

Tabela XXIV: Tabela da EN 13201-1, Classes S: informação adicional para selecção das classes de iluminação 

(Fonte: PHILIPS). 

E v hs  em lx [mínimo mantido] Uo [mínimo]

A1 5 0,15

A2 3 0,15

A3 2 0,15

A4 1,5 0,15

A5 1 0,15

A6 desempenho indeterminado desempenho indeterminado

Classe

Iluminância horizontal

 

Tabela XXV: Tabela da EN 13201-1, Classes A: informação adicional para selecção das classes de iluminação 

(Fonte: PHILIPS). 

Classe
E v sc,min  em 

lx [mantido]
ES1 10

ES2 7,5

ES3 5

ES4 3

ES5 2

ES6 1,5

ES7 1

ES8 0,75

ES9 0,5

Iluminância semi-cilindrica

 

Tabela XXVI: Tabela da EN 13201-1, Classes ES: informação adicional para selecção das classes de iluminação 

(Fonte: PHILIPS). 



96 
 

Classe
E v,min  em lx 

[mantido]

EV1 50

EV2 30

EV3 10

EV4 7,5

EV5 5

EV6 0,5

Iluminância plano vertical

 

Tabela XXVII: Tabela da EN 13201-1, Classes EV: informação adicional para selecção das classes de 

iluminação (Fonte: PHILIPS). 

Fontes de luz Temperaturas de cor (K)

Velas 1900 - 2500

Lâmpadas fluorescentes 2700 - 6500

Lâmpadas de sódio de alta pressão 2000-2500

Lâmpadas de iodetos metálicos 3000 - 5600

Lâmpadas de mercúrio de alta pressão 3400 - 4000

Luz da lua 4100

Luz do dia 5000 - 5800

Luz do dia (sol e céu limpo) 5800 - 6500

Céu nublado 6000 - 6900  

Tabela XXVIII: Temperaturas de cor de diferentes tipos de fontes de luz (Fonte: (Academy, 2007)). 

Fuxo 

luminoso

Eficácia 

luminosa

Temperatura 

de cor

Índice de 

restituição 

cromática

Potência
Tempo de 

vida

lm lm/W K Ra W h

Incandescente/ 

halogéneo
60 - 48400 5 - 27 2700 - 3200 100 5 - 2000 1000 - 5000

Sódio de baixa 

pressão
1800 - 32500 100 - 203 1700 25 18 - 180 16000

Sódio de alta 

pressão
1300 - 90000 50 - 130

2000, 2200, 

2500
10 - 80 35 - 1000 4000 - 32000

Mercúrio de alta 

pressão
1700 - 59000 35 - 60

3400, 4000, 

4200
40 - 60 50 - 1000 10000

Fluorescente 200 - 8000 60 - 105
2700, 3000, 

4000, 6500
60 - 95 5 - 80 6000 - 79000

Fluorescente 

compacta
200 - 12000 50 - 85

2700, 3000, 

4000, 6500
80 5 - 165 6000 - 20000

Iodetos 

metálicos
5300 - 220000 75 - 140

3000, 4000, 

5600
65 - 95 70 - 2000 12000

Iodetos 

metálicos em 

cerâmica

1500 - 23000 68 - 95 3000 - 4200 80 - 95
20, 35, 70, 

150, 250
6000 - 16000

Estado sólido 

(LED)
10 - 170 Até 50 3000 - 8000 até 90 0,1 - (x) 3 W 15000 - 45000

Tipo de 

lâmpada

 

Tabela XXIX: Características de diferentes tipos de lâmpadas usadas no exterior (Fonte: (Academy, 2007; 

Armengaud, Armengaud, & Cianchetta, 2009) ). 
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Orçamento detalhado 2011

Unitários Totais

1.

1.1
Balizador para iluminação 

dos percursos viários

balizador de topo superior plano, 

de difusor prismático ZON, com 1 

m de altura, da gama Vivarazon 

do tipo HCP171 E27 MAX 100W 

PCP ou equivalente

HCP171 E27 MAX 100W PCP un 214 284,00 €    60.776,00 € 

1.2 Lâmpada fluorescente

lâmpada fluorescente compacta, 

da gama Master PL E do tipo PL E 

23W/827 E27 230-240V

PL E 23W/827 E27 230-240V un 214 10,69 €      2.287,66 €   

2.

2.1

Projector encastrado no 

chão, com um quebra-luz 

radial com uma saída, para 

identif icação dos 

percursos pedonais

projector de encastrar no solo da 

gama DecoScene do tipo 

DecoScene DBP521 ou 

equivalente

DBP521 CDM -Tm35W/930 EB II M B GC RM R un 37 604,00 €    22.348,00 € 

2.2
Quebra-luz radial com uma 

saida

quebra-luz radial com uma saída 

da gama DecoScene do tipo 

ZBP521 GSI ou equivalente 

ZBP521 GS1 un 37 52,00 €      1.924,00 €   

3.

3.1

Projector encastrado no 

chão, com um filtro verde, 

para iluminação de copas

projector de encastrar no solo da 

gama DecoScene do tipo 

DecoScene DBP523 ou 

equivalente

DBP523 CDM -T70W/830 II M B GC RM R un 32 925,00 €    29.600,00 € 

3.2 Filtro solgel de cor verde

filtro solgel de cor verde da gama 

DecoScene do tipo ZBP523 SGF-

GN ou equivalente

ZBP522/ZBP523 SGF-GN un 37 217,00 €    2.183,00 €   

Iluminação de percursos viários

Iluminação de percursos pedonais

Iluminação de vegetação

Paisagens Nocturnas - aplicação à envolvente do edifício do ISA

Artigo
Designação dos 

Trabalhos
Descrição Referência Unidades Quantidades

Preços  em  euros
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4.

4.1

Projector linear em régua, 

para iluminação de 

pormenores do edifício

régua de Leds saliente, da gama 

Ledline do tipo BCS, de 0.30 m 

com feixe estreito (NB) e cor 

branco neutro (NW) ou 

equivalente

BCS713-12LED-LXN NW EB NB un 10 366,00 €    3.660,00 €    

4.2

Projector linear em régua, 

para iluminação de 

pormenores do edifício

régua de Leds saliente, da gama 

Ledline do tipo BCS, de 0.60 m 

com feixe estreito (NB) e cor 

branco neutro (NW) ou 

equivalente

BCS716-24LED-LXN NW EB NB un 15 499,00 €    7.485,00 €    

4.3

Projector linear em régua, 

para iluminação de 

pormenores do edifício

régua de Leds saliente, da gama 

Ledline do tipo BCS, de 1.2 m 

com feixe estreito (NB) e cor 

branco neutro (NW) ou 

equivalente

BCS722-48LED-LXN NW EB NB un 2 857,00 €    1.714,00 €    

4.4

Projector linear em régua, 

para iluminação de 

pormenores do edifício

régua de Leds saliente, da gama 

Ledline do tipo BCS, de 0.6 m 

com feixe estreito (NB) e cor 

branco quente (WW) ou 

equivalente

BCS716-24LED-LXN WW EB NB un 1 510,00 €    510,00 €       

4.5

Projector linear em régua, 

para iluminação de 

pormenores do edifício

régua de Leds saliente, da gama 

Ledline do tipo BCS, de 1.2 m 

com feixe estreito (NB) e cor 

branco quente (WW) ou 

equivalente

BCS722-48LED-LXN WW EB NB un 62 877,00 €    54.374,00 €  

Total 186.861,66 €                                                                                                                                                                                                                                            

Iluminação do edifício

 

Tabela XXX: Orçamento da proposta de iluminação apresentada. 
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Figura I: Régua linear com LEDs de montagem saliente da 

gama Ledline do tipo BCS713 (com 0,60 m de comprimento) e 

BCS716 (com 1,2 m de comprimento) (Fonte: (Philips, 2010)). 

 

 

 

 

 

Figura II: Balizador da gama Vivarazon do tipo HCP171 (Fonte: 

(Philips, 2010)). 

 

 

 

Figura III: Projector encastrável no solo da gama DecoScene do tipo 

DecoScene DBP521 (Fonte: (Philips, 2010)). 

 

 

Figura IV: Quebra-luz radial com 

uma saída da gama DecoScene do 

tipo ZBP521 (Fonte: (Philips, 2010)). 
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Figura V: Exemplo da iluminação de vistas através da iluminação de massas arbóreas pretendida (Fonte: 

(Belzner, 2005)). 

 

Figura VI: Projector encastrável no solo da gama DecoScene do tipo 

DecoScene DBP523 (Fonte: (Philips, 2010)). 

 

 

 

 

 

Figura VII: Filtro solgel (verde) da gama DecoScene do tipo 

ZBP523 (Fonte: (Philips, 2010)). 



1
Nº

2011
DATA

Enquadramento e Análise
DESENHO

Projecto de uma paisagem nocturna: envolvente do ISA
PROJECTO

Marta Andreia Simão Correia MendonçaALUNO 17335Nº

Tese de Mestrado em Arquitectura Paisagista

UTL - Instituto Superior de Agronomia
Departamento dos Recursos Naturais, Ambiente e Território

Enquadramento do Parque de Monsanto na 
cidade de Lisboa

Enquadramento da Tapada da Ajuda no Parque 
de Monsanto

Enquadramento da Envolvente do edifício      
principal do ISA na Tapada da Ajuda

Zonamento das principais zonas do Instituto Superior de Agronomia - Tapada da Ajuda

Zona de colecção botânica da 
Tapada da Ajuda

Zona de merendas

Zona de estacionamento principal

Zona de circulação automóvel  
principal

Zona de circulação pedonal princi-
pal

Zona de produção agrícola

Zona de produção vinícola

Edifícios do Instituto Superior de 
Agronomia

Pavilhão de Exposições da Tapada 
da Ajuda

Edifício de destaque:
Edifício principal do Instituto Superior de 
Agronomia
Observatório Astronómico de Lisboa



1/1000
5 m

ESCALA

2
Nº

2011
DATA

Conceito de Intervenção
DESENHO

Projecto de uma paisagem nocturna: envolvente do ISA
PROJECTO

Marta Andreia Simão Correia MendonçaALUNO 17335Nº

Tese de Mestrado em Arquitectura Paisagista

UTL - Instituto Superior de Agronomia
Departamento dos Recursos Naturais, Ambiente e Território

Zona verde de estadia e percursos

Sebe com alinhamento de árvores

Orla

Estacionamento

Edifício Principal do ISA

Circulação viária

Circulação pedonal

Alinhamento de árvores

Situação proposta:

Zona de colecção botânica

Zona verde de estadia e vistas

Zona de produção agrícola

Zona de produção vinícola

Situação envolvente:



1/1000
5 m

ESCALA

3
Nº

2011
DATA

Conceito de Iluminação
DESENHO

Projecto de uma paisagem nocturna: envolvente do ISA
PROJECTO

Marta Andreia Simão Correia MendonçaALUNO 17335Nº

Tese de Mestrado em Arquitectura Paisagista

UTL - Instituto Superior de Agronomia
Departamento dos Recursos Naturais, Ambiente e Território

0.10m

0.10m

0.10m

0.10m

iluminação encastrada para 
realce das copas das árvores

iluminação por réguas  
para destaque do edifício

iluminação rasante para identificação 
dos percursos pedonais

iluminação de percurso para 
circulação pedonal e viária



1/500*
5 m

ESCALA

4
Nº

2011
DATA

Plano Geral
DESENHO

Projecto de uma paisagem nocturna: envolvente do ISA
PROJECTO

Marta Andreia Simão Correia MendonçaALUNO 17335Nº

Tese de Mestrado em Arquitectura Paisagista

UTL - Instituto Superior de Agronomia
Departamento dos Recursos Naturais, Ambiente e Território

*Este desenho foi produzido em A1 na escala 1/500 tendo sofrido uma redução para A3

Perfil

Alçado

Limite de intervenção

Envolvente

Valeta de escoamento 
de águas pluviais

Tecto vegetal sobre 
tapete herbáceo

Sebe topiada de 
compartimentação

Prado de estadia

Percurso viário

Percurso pedonal

Maciço arbóreo-arbustivo-
herbáceo

Edifício principal do ISA

Colecção botânica de 
árvores e arbustos

Alinhamento arbóreo de 
enquadramento de via

Legenda:

A’

A

b

b’

a

a’

B

B’
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5
Nº

2011
DATA

Plano Geral Nocturno
DESENHO

Projecto de uma paisagem nocturna: envolvente do ISA
PROJECTO

Marta Andreia Simão Correia MendonçaALUNO 17335Nº

Tese de Mestrado em Arquitectura Paisagista

UTL - Instituto Superior de Agronomia
Departamento dos Recursos Naturais, Ambiente e Território

*Este desenho foi produzido em A1 na escala 1/500 tendo sofrido uma redução para A3
Perfil

Alçado

Limite de intervenção

Envolvente

Valeta de escoamento 
de águas pluviais

Tecto vegetal sobre 
tapete herbáceo

Sebe topiada de 
compartimentação

Prado de estadia

Percurso viário

Percurso pedonal

Maciço arbóreo-arbustivo-
herbáceo

Iluminação de enquadramento 
de vistas

Iluminação de circulação de 
percurso viário

Iluminação de circulação de 
percurso pedonal

Iluminação de elementos 
arquitectónicos

Edifício principal do ISA

Colecção botânica de 
árvores e arbustos

Alinhamento arbóreo de 
enquadramento de via

Legenda:

A’

A

b

b’

a

a’

B

B’















1/500*
5 m

ESCALA

12
Nº

2011
DATA

Plano de Iluminação
DESENHO

Projecto de uma paisagem nocturna: envolvente do ISA
PROJECTO

Marta Andreia Simão Correia MendonçaALUNO 17335Nº

Tese de Mestrado em Arquitectura Paisagista

UTL - Instituto Superior de Agronomia
Departamento dos Recursos Naturais, Ambiente e Território

*Este desenho foi produzido em A1 na escala 1/500 tendo sofrido uma redução para A3

Projector encastrado no chão, com um      
quebra-luz radial com uma saída, para     
identificação dos  percursos pedonais
37 pp

Projector encastrado no chão, com um 
filtro verde, para iluminação de copas
32 pc

Balizador para iluminação dos percur-
sos viários
214 b

Legenda:



1/200*

5 m

ESCALA

13
Nº

2011
DATA

Detalhes de Iluminação
DESENHO

Projecto de uma paisagem nocturna: envolvente do ISA
PROJECTO

Marta Andreia Simão Correia MendonçaALUNO 17335Nº

Tese de Mestrado em Arquitectura Paisagista

UTL - Instituto Superior de Agronomia
Departamento dos Recursos Naturais, Ambiente e Território

*Este desenho foi produzido em A2 na escala 1/200 tendo sofrido uma redução para A3

alçado frontal

alçado lateral



detalhe A

detalhe B

detalhe C

detalhe A: 12 (1.2 m) + 1 (0.60 m) réguas de Leds salientes, Gama Ledline ou equivalente, com feixe estreito (NB) e cor branco quente (WW)
2 (1.2 m) + 1 (0.60 m) réguas de Leds salientes, Gama Ledline ou equivalente, com feixe estreito (NB) e cor branco neutro (NW)
10 (0.30 m) réguas de Leds salientes, Gama Ledline ou equivalente, com feixe estreito (NB) e cor branco neutro (NW) 
detalhe B: 6 (1.2 m) réguas de Leds salientes, Gama Ledline ou equivalente, com feixe estreito (NB) e cor branco quente (WW)
4 (0.60 m) réguas de Leds salientes, Gama Ledline ou equivalente, com feixe estreito (NB) e cor branco neutro (NW)
detalhe C: 10 (1.2 m) réguas de Leds salientes, Gama Ledline ou equivalente, com feixe estreito (NB) e cor branco quente (WW)
2 réguas (0.60 m) de Leds salientes, Gama Ledline ou equivalente, com feixe estreito (NB) e cor branco neutro (NW)
* estas escolhas foram feitas com o auxílio da Philips Portugal

1/200*

5 m

ESCALA

14
Nº

2011
DATA

Detalhes de Iluminação-Alçado Frontal
DESENHO

Projecto de uma paisagem nocturna: envolvente do ISA
PROJECTO

Marta Andreia Simão Correia MendonçaALUNO 17335Nº

Tese de Mestrado em Arquitectura Paisagista

UTL - Instituto Superior de Agronomia
Departamento dos Recursos Naturais, Ambiente e Território

*Este desenho foi produzido em A2 na escala 1/200 tendo sofrido uma redução para A3
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5 m

ESCALA

15
Nº

2011
DATA

Detalhes de Iluminação-Alçado Lateral
DESENHO

Projecto de uma paisagem nocturna: envolvente do ISA
PROJECTO

Marta Andreia Simão Correia MendonçaALUNO 17335Nº

Tese de Mestrado em Arquitectura Paisagista

UTL - Instituto Superior de Agronomia
Departamento dos Recursos Naturais, Ambiente e Território

*Este desenho foi produzido em A2 na escala 1/200 tendo sofrido uma redução para A3

detalhe A

detalhe B

detalhe C

detalhe A: 17 (1.2 m) réguas de Leds salientes, Gama Ledline ou equivalente, com feixe estreito (NB) e cor branco quente (WW)
detalhe B: 11 (1.2 m) réguas de Leds salientes, Gama Ledline ou equivalente, com feixe estreito (NB) e cor branco quente (WW)
6 (0.60 m) réguas de Leds salientes, Gama Ledline ou equivalente, com feixe estreito (NB) e cor branco neutro (NW)
detalhe C: 6 (1.2 m) réguas de Leds salientes, Gama Ledline ou equivalente, com feixe estreito (NB) e cor branco quente (WW)
2 réguas (0.60 m) de Leds salientes, Gama Ledline ou equivalente, com feixe estreito (NB) e cor branco neutro (NW)
* estas escolhas foram feitas com o auxílio da Philips Portugal
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16
Nº

2011
DATA

Plano de Pavimentos
DESENHO

Projecto de uma paisagem nocturna: envolvente do ISA
PROJECTO

Marta Andreia Simão Correia MendonçaALUNO 17335Nº

Tese de Mestrado em Arquitectura Paisagista

UTL - Instituto Superior de Agronomia
Departamento dos Recursos Naturais, Ambiente e Território

*Este desenho foi produzido em A1 na escala 1/500 tendo sofrido uma redução para A3

Betuminoso

Calçada de cubos de basalto
0,11x0,11x0,11 m

Calçada de cubos de calcário
0,07x0,07x0,07 m

Legenda:



Colecção botânica

Aesculus x carnea Hayne
14 Ae

Cedrus atlantica (Endl.) G. Manetti
2 Ca

Cercis siliquastrum L.
36 Cs

Cupressus sempervirens L. for horizontalis
67 Ch

Cupressus sempervirens L. for sempervirens
2 Css

Ilex aquifolium L.
2 Css

Jacaranda mimosifolia D. Don
2 Css

Legenda:

1/500*
5 m

ESCALA

17
Nº

2011
DATA

Plano de Plantação de Árvores
DESENHO

Projecto de uma paisagem nocturna: envolvente do ISA
PROJECTO

Marta Andreia Simão Correia MendonçaALUNO 17335Nº

Tese de Mestrado em Arquitectura Paisagista

UTL - Instituto Superior de Agronomia
Departamento dos Recursos Naturais, Ambiente e Território

*Este desenho foi produzido em A1 na escala 1/500 tendo sofrido uma redução para A3



Colecção botânica

Coronilla valentina L. ssp. glauca
24 Cv

Hibiscus rosa-sinensis L.
21 Hr

Juniperus horizontalis Moench.
6 Jh

Lantana camara L.
14 Lc

Myrtus communis L. ssp. communis
43 Mc

Rhamnuns alaternus L.
4 Ra

Teucrium fruticans L.
16 Tf

Thuja occidentalis L.
175 Tf

Legenda:

1/500*
5 m

ESCALA

18
Nº

2011
DATA

Plano de Plantação de Arbustos
DESENHO

Projecto de uma paisagem nocturna: envolvente do ISA
PROJECTO

Marta Andreia Simão Correia MendonçaALUNO 17335Nº

Tese de Mestrado em Arquitectura Paisagista

UTL - Instituto Superior de Agronomia
Departamento dos Recursos Naturais, Ambiente e Território

*Este desenho foi produzido em A1 na escala 1/500 tendo sofrido uma redução para A3



Colecção botânica

Prado
20% Lolium perenne
80% Festuca arundinacea

Legenda:
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2011
DATA

Plano de Sementeira de Herbáceas
DESENHO

Projecto de uma paisagem nocturna: envolvente do ISA
PROJECTO

Marta Andreia Simão Correia MendonçaALUNO 17335Nº

Tese de Mestrado em Arquitectura Paisagista

UTL - Instituto Superior de Agronomia
Departamento dos Recursos Naturais, Ambiente e Território

*Este desenho foi produzido em A1 na escala 1/500 tendo sofrido uma redução para A3




