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RESUMO

ABSTRACT

Estudos sobre percepção visual e iluminação culminaram com a materialização de um produto
que transita pelas duas áreas do design: Projeto de Produto e Programação Visual. Sendo assim,
estabeleceu-se como objetivo deste projeto a construção de uma luminária que permite ao usuário
explorar diferentes possibilidades de iluminação no ambiente e, consequentemente, diferentes
olhares sobre um mesmo espaço e sobre os objetos que nele se inserem. Para a sua concretização, nos respaldamos na premissa do método “do-it-yourself” ( DIY ), visando maior interatividade
entre usuário e objeto. Como resultado, obteve-se uma luminária versátil, atrelada a aspectos de
sustentabilidade, à medida que poderá ser reutilizada e modificada com cúpulas diversificadas.
Dessa forma pretende-se, aqui, contribuir para um consumo mais consciente, evitando-se descartes
precipitados e desnecessários.

Studies on visual perception and lighting led to the materialization of a product which pass through
of two design study fields which is Product and Graphic Design. Thus, a goal was established in this
project: to build a lamp that allows users to explore different possibilities of environment lighting and,
consequently, different views about the same space and within objects. To bring it real, we have been
supported on premise of DIY (do-it-yourself) method, seeking for a greater interactivity between user
and the object. As the result, we obtained a versatile luminaire, with a concept linked to sustainability
issues, as it can be reused and modified with a diversity of domes available. This way, is intended here,
to contribute to a more conscious consumption, avoiding unnecessary and precipitates discards.
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INtrODUÇÃO

Experiências pessoais com projeções de luz diversificadas, associadas aos conhecimentos adquiridos durante a graduação de Design remeteram-nos aos estudos sobre percepção visual, os quais,
por sua vez, apontaram para a necessidade de estudos sobre iluminação, considerando que sem
esta aquela não pode existir. Ambos conhecimentos culminaram com a materialização de um conceito que permeia as duas áreas do design: Projeto de Produto, que aqui se explica pela construção
do objeto em si, e Programação Visual, aqui relacionada à identidade visual e às projeções de luz
provenientes do produto, neste caso, uma luminária.
O desejo de correlacionar os dois campos de saber do design permite-nos expandir a compreensão
dos estímulos a que estamos expostos. De acordo com Dondis ( 1997 ), “expandir nossa capacidade
de ver significa expandir nossa capacidade de entender uma mensagem visual, e, o que é ainda mais
importante, de criar uma mensagem visual.” A autora atribui a esta capacidade um papel fundamental dentro do processo de comunicação visual.
Sob essa ótica, a luminária Clarine foi projetada com o objetivo de incentivar uma interação mais
direta e pessoal entre usuário e objeto, desde a sua montagem, até a exploração dos recursos de
projeções diversificadas.
O intuito é propiciar ao consumidor diferentes possibilidades de iluminação no ambiente e, consequentemente, diferentes olhares sobre os objetos que nele se inserem. Desse modo, um mesmo
espaço pode ser contemplado de diferentes maneiras e reinventado a partir de novas percepções
para um “velho” conhecido.
Nesse sentido, o objetivo deste projeto reforça a relação luz vs. percepção visual.
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Eleger a luminária como produto deste trabalho, e não outro tipo de instalação que envolvesse a luz, justifica-se aqui pelos aspectos de versatilidade
e mobilidade no ambiente, por tratar-se de um objeto doméstico e de fácil
manipulação.
Segundo Norman ( 2008 ), é provável que os objetos que se tornam mais
íntimos sejam aqueles que nós mesmos construímos. Espera-se, então, que,
ao se incentivar maior intimidade e vínculo com o produto, o usuário desenvolva um nível mais consciente de consumo, reaproveitando a luminária
antes de qualquer descarte precipitado, inadequado e desnecessário.
Apesar de não termos tal garantia, a luminária, da forma como foi projetada,
também tem, assim, um caráter educativo. É o acúmulo de pequenos atos
que provocam um grande impacto sobre o planeta.
( THACKARA, 2008 )
Nessa perspectiva, o trabalho estruturou-se em cinco partes, sendo a
abordagem sobre a iluminação o nosso ponto de partida, por conside- rarmos essa a matéria-prima do produto em questão. Na sequência, analisamos aspectos da percepção visual, um dos conceitos propulsores para este
estudo e, relacionados a tal conceito, tratamos ainda sobre os efeitos dos
excessos de estímulos a que estamos expostos no dia-a-dia.
F I G 01 : P ROJEÇÃO CL ARI N E - D E TAL HE
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Em seguida, justificamos de modo mais aprofundado a esco-lha da luminária, como produto para a concretização deste projeto. Posteriormente,
descrevemos o nosso processo criativo, além da influência e referências do
light design que contribuíram para este estudo.
A percepção visual foi analisada de modo reflexivo por interagir com ambas as áreas do design e nos auxiliar na compreensão das nossas atitudes
enquanto projetista. Ao estudá-la, novas diretrizes tornaram-se necessárias
e complementares para o trabalho em questão. A sustentabilidade, por exemplo, é um fator fundamental aos projetos contemporâneos, os quais têm
grande responsabilidade frente à sociedade. Trata-se, portanto, de um aspecto que deve influenciar o pensamento do projetista desde a concepção
inicial do produto até o seu descarte final. No que se refere à iluminação,
procuramos correlacionar a influência da luz sobre a percepção, de maneira
técnica e objetiva. A associação entre emoção e cognição, conceitos básicos
da ciência cognitiva, apontou-nos a necessidade de pensarmos no produto
de modo a enfatizar a sua relevênciae, consequentemente, o apego emocional com o objeto. O light design foi analisado a fim de se compreender as
inúmeras possibilidades para se explorar a iluminação, permeando entre a
ergonomia e a estética do nicho, para o qual a luminária Clarine se destina.
Finalmente, apresentamos as etapas envolvidas no processo de construção
do referido produto.
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ILUMINAÇÃO

Este capítulo refere-se à principal matéria-prima do projeto em questão, a luz, considerando que
para a construção de uma luminária, falar sobre iluminação está na base da sua concepção.
Nosso objetivo aqui é, sinteticamente, contribuir para o campo do design a respeito da compreensão técnica e evolutiva da luz, a qual permeia o espaço de modo a ocupá-lo e desocupá-lo, alterando
a percepção de quem o observa.
O enfoque deste trabalho transcende a forma do objeto em si, uma vez que aguça as formas como
ele pode ser contemplado, modificando os ambientes. Pois, embora a luz seja uma propriedade
fisicamente comprovada, “também é um elemento impalpável, enquanto construtor de uma obra de
arte única (...)” ( CARVALHO, 2004 , p. 17 )
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O QUE É LUZ?

A luz tem a capacidade e o poder de modificar ambientes tornando-os, em maior ou menor intensidade, aconchegantes ou artificiais, tristes ou alegres, mais calmos ou mais agitados, mais ou menos
amplos, entre outras interpretações subjetivas daqueles que neles se inserem.
Compreender a luz requer um estudo minucioso. Contudo, considerando nossos objetivos, este
trabalho abarcará algumas de suas propriedades, pertinentes à construção de uma luminária que,
pretende-se, possa estimular sensorialmente pessoas a ela expostas.
Luz é uma estreita faixa de radiação eletromagnética sensível ao olho humano, cujos limites para a sua
visualização são variáveis de indivíduo para indivíduo ( PRÄKEL, 2010 ). Contudo, em média, o ser humano capta comprimentos de onda entre 400 e 700nm ( nm = nanômetro = milionésimo de milímetro ).
A análise da figura 02 indica que as energias irradiadas acima e abaixo do espectro visível ( 400
a 700nm ) são, respectivamente, denominadas ultravioleta ( acima da violeta ), e infravermelha (
abaixo da vermelha )
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Entre as possíveis aplicações das ultravioletas inclui-se seu efeito bactericida, o que as tornam
utilizáveis em dispositivos para a manutenção da assepsia de ambientes. A luz negra também é
um dos exemplos desse tipo de onda. As infravermelhas podem ser percebidas como fonte de
calor por termorreceptores da pele, além de largamente utilizadas para a troca de informações
entre computadores, celulares e outros aparelhos eletrônicos. ( UNICAMP, 2010 ).
Várias são as propriedades físicas da luz, porém duas merecem destaque, pois estão intrinsecamente relacionadas a este projeto, à medida que tem-se como enfoque a estimulação da
percepção. A intensidade ou amplitude, que corresponde ao brilho da luz, e o comprimento de
onda, anteriormente citado.
De acordo com Präkel ( 2010 ) sem luz não existem cores. Uma cor só pode ser percebida se
a luz que incide sobre ela tiver em sua composição a radiação de ondas com o comprimento
correspondente.

F I G 02 : E S P CTRO LU M I N OSO
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O trabalho artístico italiano
Carnovsky ( FRANCESCO
RUGI e SILVIA QUINTANILLA,
2011) confirma tais observações
ao comprovar o que realça e o
que desaparece conforme a luz
irradiada.

FIG 03 : CA RN OVSK Y, 201 1
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No entanto, a discriminação
de ondas de tamanhos variados não garante a visão a
cores, ressalta Barghini ( 2010,
p. 54 ), “A percepção das cores
é o resultado de um processo
cerebral de comparação entre
sinais de sensores com picos
máximos de sensibilidade em
várias frequências.
A visão a cores, portanto, é
possível apenas quando o
sistema visual dispõe de sensores com máximo de sensibilidade diferenciados, e quando exista um sistema cerebral
no qual a mensagem dos diversos receptores é processada e
comparada.”

22 / 23

Conclui-se, portanto, que todos os seres humanos que não possuem anomalias no sistema óptico enxergam do mesmo modo. Isso não significa que todos os seres humanos tenham as mesmas
sensações diante daquilo que veem.
A aparência física visível é resultado da iluminação incidente, já a interpretação está ligada a um
repertório particular de cada ser humano, como veremos no Capítulo 3.
Diretamente relacionada às propriedades anteriormente citadas há a temperatura da cor, assim
designada a partir do século 19 e classificada em Kelvin, por meio de uma analogia com as cores obtidas no processo de fundição de metais. ( BARGHINI, 2010 )
Contudo, particularmente, nos interessa aqui a convenção estabelecida pelo psicólogo alemão
Wundt, inversamente proporcional à classificação Kelvin, a qual atribui às cores as características
“quentes” e “frias”, como, por exemplo, amarelo e vermelho ( fogo ), e azul ( gelo ), características
essas diretamente relacionadas à percepção subjetiva dos objetos e/ou ambientes e, mais especificamente, à percepção visual, tema abordado no capítulo 3. ( GOODWIN, 2005 )
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HISTÓRIA DA
LUZ ARTIFICIAL

Desenvolver uma luminária sem compreender a história da sua principal material prima, a luz, no
caso, artificial, é desconsiderar as bases das referências evolutivas do projeto, as quais auxiliam o
projetista, quanto a escolhas mais adequadas, na medida que se compreende a diferença entre as
lâmpadas e o diferentes usos.
Stevens ( apud BARGHINI, 2010 ) refere que seus primórdios remontam há 200 mil anos, quando
o homem conseguiu controlar o fogo, o qual, para produzir uma iluminação razoável tinha que atingir altas temperaturas, efeito nem sempre desejável. Harrison ( apud BARGHINI, 2010 ) relata que
desde o período paleolítico a evolução deste sistema não foi expressiva até a chegada da primeira
revolução tecnológica do século 19.
A primeira instalação pública de iluminação foi em Londres, em 1807, e utilizava o gás como fonte
energética. Apenas após a invenção da pilha elétrica de Alessandro Volta, em 1800, iniciaram-se as
primeiras experiências de iluminação elétrica com lâmpadas arco-voltaico. É no início do século 19
que Sir Humphry Davy desenvolve o primeiro modelo de lâmpada elétrica, porém com baixa durabilidade. Posteriormente, diversos estudos foram desenvolvidos até se chegar ao modelo de lâmpada incandescente que conhecemos atualmente, apresentada pela primeira vez no ano de 1879, por
Thomas Alva Edison, a princípio com haste de carvão e, ainda, com pouca durabilidade. ( BARGHINI,
2010 )
A evolução tecnológica da iluminação artificial pode ser observada cronologicamente, a partir dos
modelos apresentados a seguir.
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1802 . LÂMPADA ARCO
VOLTAICO:
Sir Humphry Davy ( precursora
das lâmpadas de descarga )

Antes de 1800:
Lamparinas a óleo, Lampiões a
gás e outros modelos

FIG 0 6 : L AM PARI N A I N D I AN A

FIG 07: LÂ M PA DA A RCO-VOLTA ICO
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1910 . TUbos de eletroluminescência ( neon ):
Georges Claude (FR)

1879 . Lâmpada
incandescente:
Thomas Edison ( fundador da
General Eletrics ): Invenção
do modelo mais próximo da
lâmpada incandescente que
conhecemos atualmente, por
ele patenteada

FIG 0 8 : L Â MPA DA I N CAN D E SCEN TE

CLARINE - ILUMINAÇÃO VERSÁTIL

FIG 09: T UB OS D E ELET ROLUM IN E SCÊN CIA

		

1932 . LPS:
Lâmpadas de Vapor de Sódio
de baixa pressão.

1920 . Surgimento dos
led’s:
Utilização apenas após a 2ª
guerra mundial ( BARGHINI,
2010 )

FIG 10 : L E D

FIG 11: LÂ M PA DA VA POR D E SÓD IO
BA IX A PRE SSÃO

28 / 29

1959 . Lâmpadas halógenas:
Pequena quantidade de um
halogêneo como iodo ou bromo – gás presente no bulbo

1939 . Lâmpadas fluorescentes:
Apresentadas em 1939 no New
York world fair.

FIG 12: L Â MPA DA F LU O RE SCEN TE
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FIG 13: LÂ M PA DA HA LÓG EN A

2000 . Lâmpadas DE LED:
Por volta dos anos 2000,
tecnologia LED aplicada às
lâmpadas.

1960 . Lâmpadas VAPOR
METÁLICO:
Lâmpada de mercúrio. Utilizada
em iluminação de alta potência.
Geralmente exterior.

FIG 14: L ÂM PADA VAP O R M ETÁL I CO

FIG 15: LÂ M PA DA D E LED
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2006 . Painéis oled:
Pesquisas de Painéis Oled.
A nova lâmpada é baseada em
LEDs orgânicos, ou OLEDs (
Organic Light Emitting Diodes
). Como os OLEDs são transparentes quando desligados,
as novas lâmpadas, no futuro,
poderão revolucionar a iluminação de interiores, praticamente desaparecendo no ambiente quando desligadas e
imitando a luz natural à noite.

FIG 16 : OLED LIGA D O
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TIPOS DE
LÂMPADAS

Da cronologia apresentada, boa parte dos modelos de lâmpadas são comercializadas até os dias de
hoje. Segundo Barghini ( 2010 ), é possível dividir tais modelos, atualmente, em 2 grandes grupos:
lâmpadas incandescentes e de descarga, os quais se dividem, respectivamente, em 2 subgrupos
cada, o das lâmpadas de descarga simples / lâmpadas fluorescentes e lâmpadas incandescentes
tradicionais / lâmpadas halogênio.

lâmpadas incandescentestradicionais & lâmpadas halogênio

lâmpadas de descarga simples & lâmpadas fluorescentes.

FIG 18 : L Â MPA DA F LU O RE SCEN TE

F I G 1 7: L ÂMPA DA DE DE SCA R GA
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FIG 20: LÂ M PA DA HA LÓG EN A

F I G 1 9 : L ÂM PADA I N CAN D E SCEN TE

	
  

Existe ainda um terceiro e ultimo grupo. As lâmpadas do tipo
LED, anteriormente apresentadas, embora já disponíveis,
ainda estão começando se estabelecer no mercado.
Estudar a evolução das lâmpadas, bem como conhecer as
suas especificações técnicas (
glossário – apêndice A ) , permitiu a escolha do tipo mais
adequado para este projeto.

LED’s:

Nessa perspectiva, elegemos
o tipo LED, o qual tem como
característica ser uma lâmpada fria, o que nos permite
colocá-la próxima ao papel,
material utilizado para a confecção das cúpulas, que serão
apresentadas, sem oferecer
risco de combustão. Além
disso, seu consumo energético é bastante reduzido, quando comparado às lâmpadas
incandescentes.

Outro ponto a seu favor é a
sua vida útil, com durabilidade aproximada de 40.000
horas, o que equivale há 25
anos de uso, de acordo com
as especificações dos próprios fabricantes.
No que se refere ao soquete,
optamos pelo E27 ( apêndice
A ) por considerarmos que
o mesmo facilita o manuseio
por parte do usuário.
E, finalmente, para obtermos
o efeito desejado e acoplar
facilmente as cúpulas projetadas, foram selecionadas
lâmpadas PAR16, equivalente
a 50mm de diâmetro.

FIG 21: L ÂM PADA D E L E D
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percepção
visual
A iluminação, abordada no capítulo anterior, corresponde à técnica do produto em questão, enquanto que a percepção visual,
objeto deste capítulo, serve como base do seu conceito.
Em 2010, pesquisando e realizando experiências de projeções
mapeadas por intermédio de um retroprojetor, para um trabalho

pessoal, deparei-me com o potencial que a luz tinha em alterar o
espaço. Anteriormente a esses testes, não imaginava de maneira
tão objetiva e direta, como este aspecto era impactante. No entanto, quando projetei a luz em uma parede, percebi a tridimensionalidade criada por meio dos layers daquelas transparências
utilizadas. Este fato trouxe à tona o referido potencial.

FI G 2 2: PROJ EÇÕ E S CO M
RETROPROJ ETO R
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A partir daí, o interesse pela
ideia de manipulação da luz foi
se ampliando e evoluiu para a
observação de que, ao ser manipulada, pode estimular outras
faculdades mentais e, consequentemente, pode alterar a
maneira como recebemos as informações, alterar a nossa percepção visual.
Contudo, sendo a visão o sentido básico para receber tais informações, este será o primeiro
tópico tratado neste capítulo.
FIG 23 : P R OJ EÇ ÕE S CO M
R E T R O PR OJ E TO R

F I G 24 : P ROJEÇÕ E S CO M
RETRO P ROJETO R

FIG 25: LAY ERS DA S PROJEÇÕE S

FI G 26: PA REDE PA RA P R OJ EÇ ÃO
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O que é visão:
Como Enxergamos?

Existem 09 tipos de sistemas
ópticos (visão) entre os seres
vivos. O sistema visual humano,
apesar de sua complexidade,
apresenta algumas limitações, já
apontadas no capítulo 2, no que
se refere à impossibilidade em
captar estímulos acima do violeta e abaixo do vermelho, sendo possível apenas sentir, em
algumas situações, a radiação
das respectivas ondas, dentre
outros fatores. ( BARGHINI,
2010 )
Em condições anatômicas e fisiológicas normais, o ser humano
possui dois olhos frontais, com
uma distância media de 6 cm
entre eles, segundo Okamoto (
2002 ). O autor afirma que são
estes dois focos de imagens, direito e esquerdo, que permitem
ao cérebro compor a imagem,
dando-lhe o sentido de profundidade. Além disso, é a impressão inicial nos receptores
que nos dá o sentido de direção.
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FIG 27: PERCEPÇÃO DA IM AG EM

As imagens chegam até a retina
de modo invertido e, através
do sistema nervoso ( nervo
óptico ), são enviadas ao cérebro onde são reconstruídas,
tornando-se tridimensionais. A
visão, portanto, não acontece
nos olhos, mas no cérebro.
Entre as várias estruturas que
compõem o sistema ocular,
existem dois tipos de fotorreceptores, os bastonetes e
cones, adaptados para tipos
diferentes de visão. Ackerman ( apud OKAMOTO, 2002
) indica a presença de 125 milhões de bastões, responsáveis
pela análise da obscuridade e
percepção do volume, e 7 milhões de cones que examinam
as cores.

FIG 28 : RECEPÇÃO DA IM AG EM

FIG 29: BA STON ET E S & CON E S
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De acordo com Okamoto
(2002), não enxergamos a luz,
bem como não enxergamos
a eletricidade ou os campos
magnéticos. O que percebemos são os seus efeitos sobre o meio. O que nossos
olhos veem, por exemplo, são
as cores provenientes destes
fenômenos energéticos .
A percepção que resulta deste
processo é a imagem que formamos e, posteriormente,
quando atinge nosso cérebro,
nos apropriamos dela na forma
de conhecimento.
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O Conhecimento, segundo Hessen ( apud OKAMOTO, 2002 )

SUjeito

imagem

Objeto

Dotado de consciência ou
capacidade cognitiva

Conjunto de propriedades do
objeto apreendidas pelo sujeito

O que deve ser conhecido

Sinteticamente, nosso sistema óptico, a princípio, enxerga e
deco- difica a configuração de todos os elementos presentes no
ambiente, até mesmo por uma questão de defesa. Porém, em um
primeiro momento, não conseguimos perceber os detalhes dos objetos, a menos que haja alguma relevância, ou seja, um interesse
maior, focando a nossa atenção em um objeto específico, sendo o
foco a capacidade de concentração, que permite uma análise mais
profunda de detalhes de objetos, ambientes e situações. Portanto,
está relacionado à percepção geral, incluindo a visual.
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Ver é diferente de perceber

Com base nas informações anatômicas e fisiológicas, até aqui expostas, observa-se que a percepção
visual ocorre em níveis gradativos. Primeiramente percebemos a configuração dos objetos e seres
vivos. Em seguida, temos a percepção do volume, através do jogo de luz e sombra. Finalmente, a sensação do peso, através da textura e dos padrões. ( OKAMOTO, 2002 )
Contudo, se a visão acontece no cérebro, pois é aí que se formam as imagens e estas são apropriadas
na forma de conhecimento, podemos dizer que a percepção visual também está relacionada ao desenvolvimento cognitivo.
Por outro lado, de acordo com Norman ( 2008, p. 27, p. 30, p. 33 ), cognição e emoção são inseparáveis,
embora exista uma tendência em opô-las, sendo atribuída à primeira um caráter lógico e à segunda
um caráter irracional, ao que o autor contesta: “(…) tudo o que fazemos, tudo o que pensamos, tem
um toque de emoção, frequentemente inconsciente.” Em geral, reagimos emocionalmente a uma situação antes de avaliá-la cognitivamente, por uma questão de sobrevivência. Além do que, as emoções
também são comandadas por neurotransmissores, “que penetram determinados centros cerebrais
e modificam a percepção, a tomada de decisão e o comportamento.” Há situações, entretanto, que
a cognição vem antes, quando, por exemplo, imaginamos e criamos. No “voo criativo da mente, pensamento e cognição desencadeiam a emoção e são, por sua vez, também modificados.”
Conclui-se, portanto, que pensamento, cognição e emoção interferem-se reciprocamente, desencadeando diferentes tipos de comportamento. Assim, a percepção das mensagens externas, incluindo
os estímulos visuais, ocorre de modo particular, conforme o nosso repertório interno e subjetivo.
“O fato de se estar com os olhos abertos não quer dizer que se veja a realidade (…)” ( OKAMOTO,
2002, p. 67 ). Contudo, segundo o autor, como a visão ocupa 87% das atividades cerebrais, entre os
cinco sentidos, temos a impressão que tudo aquilo que vemos é a realidade.
Portanto, percepção é algo que transcende a mera recepção de estímulos externos.
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O filósofo Merleau-Ponty ( apud THACKARA,
2008 ) definiu a percepção como um processo
no qual um corpo ativo entra em “comunhão”
com o ambiente que o cerca; é uma interação
contínua entre as intenções, expectativas e
ações físicas da pessoa.
Na concepção de Spritzer ( apud OKAMOTO,
2010 ) “são as crenças que afetam nossas formas
de pensar, sentir e agir”.
Vale ressaltar, entretanto, que as crenças são
construídas de modo particular, porém influenciadas pelo meio sócio-cultural que o indivíduo
está inserido.
Fator importante, ainda, refere-se ao bombardeio de estímulos visuais a que estamos expostos, os quais são captados, a princípio pelos olhos, e posteriormente selecionados pela
mente.
Somente os aspectos de maior relevância recebem um foco de atenção suficiente para
elevá-los ao nível da consciência e, consequentemente, transformá-los em comportamentos. (
OKAMOTO, 2002 )
Temos, assim, uma mente seletiva, graças a um -
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mecanismo de inibição latente, o qual nos
permite ignorar estímulos externos de baixa
relevância, conforme as necessidades de cada
indivíduo.
De acordo com Tuan ( apud OKAMOTO, 2002 ),
tais estímulos retrocedem para a sombra ou são
bloqueados.
Voltando ao nosso ponto de partida, sinteticamente, a percepção visual depende de vários
aspectos, tais como a integridade do sistema
óptico e cerebral, do repertório interno e subjetivo, que, por sua vez, inclui o pensamento, a
cognição e a emoção, além das crenças individuais e dos estímulos externos. Aliada a todos
estes fatores, enquanto propriedade física, ressaltamos novamente a luz, matéria-prima deste
projeto, dada a importância que ambas têm para
a interpretação de um dado objeto ou situação.
Concluímos, portanto, que ver é diferente de
perceber. Enxergamos com os olhos, mas percebemos com o cérebro.
Considerando nossos objetivos, a percepção
visual, neste projeto, é, portanto, altamente relevante, uma vez que estimula diferentes olhares
sobre um mesmo objeto e um mesmo ambiente.

Muito se vê,
pouco se percebe

O excesso de informações a que estamos expostos no dia-a-dia nos impossibilita aproveitá-las em sua
totalidade, para apreendê-las enquanto conhecimento adquirido.
Em uma matéria publicada pela Revista Veja, a autora, Cristiana Baptista, indica uma série de pesquisas que justificam essa afirmação. Um levantamento realizado na Inglaterra, por um escritório de
estatísticas, mostrou que cerca de um sexto dos ingleses, entre 16 e 74 anos, se sentiam incapazes para
absorver todos os estímulos, com os quais se deparavam em seu cotidiano. Por outro lado, o Reuters
Business Information desenvolveu uma pesquisa com executivos, em cinco países, os quais afirmaram
não conseguir lidar com tantas informações recebidas. (http://veja.abril.com.br/050901/p_062.html)
Umberto Eco, famoso escritor e semiólogo, é um crítico contundente quanto a este excesso de informações, principalmente aquelas que advém do meio de comunicação mais utilizado atualmente: a
internet. Para ele a internet não filtra o conhecimento e congestiona a memória do usuário e, acrescenta, conhecer é filtrar, implica a capacidade de selecionar. “O excesso de informação provoca amnésia.” (http://revistaepoca.globo.com/ideias/noticia/2011/12/umberto-eco-o-excesso-de-informacaoprovoca-amnesia.html)
Ofuscados por esta demanda excessiva, inconscientemente, somos submetidos a um processo de
alienação, pois, dentre os conteúdos envolvidos, muitos estímulos estão relacionados à divulgação de
novos produtos lançados no mercado diariamente, cultivando nos indivíduos um desejo de consumo
exacerbado. Com isso, a sociedade, ainda que não perceba, alimenta este ciclo.
Segundo Norman ( 2006, p. 156 ), “muito do comportamento se faz subconscientemente, sem que haja
percepção consciente e nenhuma inspeção disponível.” Na definição do autor, o pensamento subconsciente processa as informações rápida e automaticamente, sem esforço, mas tem bons resultados
na detecção de tendências gerais. Já o pensamento consciente é mais lento e trabalhoso, contudo é
com ele que ponderamos sobre decisões, examinamos em profundidade as opções e comparamos as
diferentes escolhas. “Ambos podem fornecer compreensões repentinas de situações ou problemas, e
momentos criativos. E ambos estão sujeitos a erro.”
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Os profissionais de marketing e propaganda, usualmente, se apropriam deste ciclo consumista oferecendo produtos que se sucedem numa rapidez hecatombe, como substitutos para a insatisfação que
o indivíduo sente em relação a si próprio. Isso se traduz em uma busca ansiosa para adquirir aquilo que
se deseja, ao invés de se desejar e gostar daquilo que já se tem, segundo Corrêa. (http://ensaiolibertario.blogspot.com.br/2009/11/alienacao-do-consumo.html)
“Nós somos cercados por objetos de desejo, não por objetos de uso.” ( NORMAN, 2006, p. 252 )
A falta de consciência crítica das pessoas, em geral, diante deste ciclo pode levar, entre outras consequências, ao descarte precipitado de objetos, contribuindo, assim, para o acúmulo de lixo urbano.
Rodrigues ( apud NATUME e SANT’ANNA, 2011) ressalta a quantidade de televisores, rádios, celulares,
eletrodomésticos portáteis, todos os aparelhos de microinformática, DVD’S, luminárias, brinquedos
eletrônicos e milhares de outros produtos que foram idealizados para facilitar a vida moderna, mas hoje
são descartados facilmente, na medida em que ficam tecnologicamente ultrapassados em um ciclo de
vida cada vez mais curto, ou então devido à inviabilidade econômica de conserto, em comparação à
aquisição de aparelhos novos. Com isso, houve um crescimento dos resíduos eletroeletrônicos.
Estabelece-se, assim, uma contradição. “A humanidade, nos diversos níveis, vivencia um paradoxo. Ela
depende daquilo que a ameaça.” ( LEVINAS apud FRY, 2009 )
O problema não está na evolução em si, mas na maneira como ela ocorre: desenfreada e sem planejamento para a criação de novos produtos. A educação do consumidor, para o descarte correto, também é papel do designer, premissa básica na visão de Okamoto ( 2002 ), para quem o projetista deve
compreender primeiramente a origem das suas próprias atitudes, antes de se considerar um modelador de comportamentos dos usuários a quem se destina.
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FIG 30: D E SCA RT E : LIXO ELET RÔN ICO

Mesmo porque, o design não é uma atividade neutra, mas sim o resultado de um processo, que revela a intenção de seus criadores, ideia esta compactuada por Norman ( 2008 ).
Segundo Thackara ( 2008, p. 21 ), estamos em uma “era de inovação colaborativa”, o que implica na
evolução dos designers de criadores individuais de objetos para “facilitadores” ou “agentes capacitadores de mudanças.”
Contudo, é responsabilidade de ambos, projetista e consumidor, o uso mais consciente dos produtos, pois o descarte inadequado leva à escassez de recursos.
“O apetite da cultura pós-industrial por recursos e energia cresce na medida em que aumenta o
número de habitantes na Terra. Concomitantemente, o impacto ambiental negativo de seus produtos, lixo e estilos de vida vai se tornando um problema cada vez maior”. ( FRY, 2009 ) O crescimento
econômico acelerado dificulta que leis e instituições controlem este fluxo ( THACKARA, 2008 ).
Isso inclui a obsolescência planejada, uma herança do pós guerra, quando, para suprir as necessidades da indústria, passou-se a produzir artigos de consumo com menor durabilidade.
O filme “The Light Bulb Conspiracy” ( 2010 ), de Cosima Dannoritzer, apresenta alguns exemplos
deste ciclo, a começar pelas lâmpadas elétricas que de 2500 horas passaram para 1000 horas de
durabilidade, ainda na primeira metade do século 20. Tempos depois o mesmo fato ocorreu com as
meias DuPont. Eram muito resistentes e isso não gerava rotatividade para a indústria, a qual passou
a produzir um material de qualidade inferior, a fim de suprir às sua próprias necessidades economicas. O filme ainda apresenta os chips implantados em algumas impressoras, da marca Epson, que
tornavam o produto com durabilidade máxima de 5 anos ou 18.000 cópias, excedendo esse limite
a máquina deixava de funcionar, sem a possibilidade de conserto. Para os primeiros iPod’s também
não existiam recall da bateria, forçando o usuário a adquirir novo aparelho.
Movimentos como o grupo iFixit ( www.ifixit.com ), que oferecem informações para arrumar produtos quebrados, surgem em resposta a esse sistema e como um canal de esclarecimento. No entanto,
poucos usuários têm contato com este tipo de informação.
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FI G 3 1: IMAGENS D O FI L ME
“LIGH T B ULB CONSPI RACY ”

A obsolescência planejada, portanto, deve estar no rol de preocupações e prioridades de um projetista,
uma vez que para cada novo produto criado e lançado no mercado, outros, que não necessariamente
estejam deteriorados, serão descartados e, na maioria das vezes, de modo incorreto.
Thackara ( 2008, p. 24 ) aponta que as decisões do designer moldam os processos por trás dos produtos
que utilizamos, desde os materiais e energia gastos, até o modo de operá-los e o seu destino, quando
deixam de ser úteis. “Oitenta por cento do impacto ambiental dos produtos, serviços e infra-estruturas ao
nosso redor, são determinados pelo designer.”
Uma das premissas que embasam este projeto é contribuir para a transformação dessa cultura industrial
e não renegá-la, dentro de uma concepção de “transição para a sustentabilidade”, expressão aqui propositadamente emprestada de Thackara ( 2008, p. 34 ), pois, considerando que sustentablidade é definida
como o desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual, sem esgotar os recursos para
gerações futuras, ainda não atingimos essa condição, devido ao enorme desequilíbrio da sociedade industrial, que depende excessivamente de energia e matéria não renováveis.
Para o autor, mais concreto, ainda, é o conceito-chave “possibilitar situações”, ou seja, “planejar ações para
que as pessoas retomem o controle das situações”. Nesse âmbito, o design pode proporcionar os meios e
os designers podem ajudar as pessoas a mudar, ao menos, um aspecto de sua realidade cotidiana.
A opção por uma luminária, que estimule a interação mais direta do usuário com o objeto, se deve a essa
premissa, ou seja, contribuir para o rompimento do ciclo anteriormente abordado. Essa interação, por sua
vez, respalda-se no método “do-it-yourself” ( DIY ), a fim de proporcionar ao consumidor, gradativamente,
um novo olhar diante do produto que ele possa adquirir, com reflexos para a sua relação com o meio.
Obviamente, não podemos garantir a mudança de comportamentos das pessoas apenas com a ideia do
“faça-você-mesmo”, pois a mente humana é extremamente complexa e, apesar de basicamente a mesma
estrutura cerebral, as pessoas têm enormes diferenças individuais. O pressuposto é ampliar a conscientização quanto às possibilidades de reaproveitamento do objeto em questão, usar o design como um ato
de comunicação, entre quem projeta e quem o utilizará. Visa, assim, um caráter educativo, à medida que a
relação de troca pode determinar o que precisa ser aprendido.
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Porque uma
luminária?

A luz está diretamente atrelada ao processo de percepção visual e sem luz não há reflexão.
Segundo Curbi ( apud CURBI; MATA, 2002, p. 13 ) “A cor de um objeto e mesmo sua textura podem
ser alterados conforme a luz que incide sobre ele. Até mesmo a compreensão das dimensões de
um espaço ou a hierarquia de suas partes constituintes podem ser influenciadas pela iluminação.”
Dessa forma, a luz pode influenciar além da relação com o objeto em si, a relação que o sujeito terá
com os elementos inseridos no ambiente iluminado.
Para Mingrone ( apud CURBI; MATA, 2002, p. 15 ), a iluminação é um dos principais fatores responsáveis por melhores condições de conforto.
Cientistas cognitivos utilizam o termo “combinação padrão” para indicar que as pessoas estão programadas geneticamente para situações e objetos que, ao longo da evolução, oferecem alimento,
calor, proteção e afeto positivo. Essas condições incluem, entre outras, lugares aquecidos e iluminados, cores alegres, sons tranquilizadores e objetos simétricos. ( NORMAN, 2008 )
Se a iluminação pode ser modificada de acordo com as necessidades de quem a utiliza, a sensação de conforto pode ser ampliada ainda mais, modificação esta possível, quando se trata de
uma luminária, por sua versatilidade e mobilidade no ambiente. Um dos quesitos básicos que levou
à
opção por este produto, é a possibilidade de manipulação direta pelo usuário, o que seria dificultado em outros tipos de instalações envolvendo a luz. Um objeto “doméstico” pode oferecer um
contexto mais familiar e simbólico.
Esse quesito condiz com o conceito-chave de “leveza”, proposto por Thackara ( 2008, p. 227 ), o qual
implica em projetos “leves para construir, leves para montar, leves para operar, leves para recuperar
e leves para reciclar”.
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A manipulação do objeto e, consequentemente do ambiente,
permite ao sujeito uma interatividade e uma personalização da
sua relação com o meio.

“leva toda uma vida para você se transformar na criança que você
deveria ser”, lamentando-se pela constatação de que crescer significa perder a permissão para brincar.

“Talvez os objetos que sejam mais íntimos e diretos sejam aqueles
que nós mesmos construímos…” ( NORMAN, 2008, p. 69 ). Para
o autor, um produto pode ser muito mais do que a mera soma
de suas funções. O seu real valor pode estar na satisfação das
necessidades emocionais das pessoas.

Toda esta conceituação, até aqui exposta, respalda uma das
premissas deste projeto, a qual refere-se ao método DIY, anteriormente citado. Várias são as experiências nesse campo que
comprovam algumas das suas vantagens, como, por exemplo, a
da Heathkit Company, empresa que entre as décadas de 1940 e
1980, vendia kits eletrônicos para as pessoas construírem seus
equipamentos em casa, que era geralmente bem complexos, fato
este que lhes gerava um orgulho por suas façanhas. É interessante observar que os kits não eram muito mais baratos que os
aparelhos equivalentes comercializados em lojas. As pessoas os
adquiriam por sua alta qualidade e pelo “sentimento de realização”. ( NORMAN, 2008 )

E como um designer pode ajudar?
Oferecendo as ferramentas ao consumidor, segundo a concepção de Norman ( 2008 ), adotada neste projeto.
Afinal, de acordo com o autor, “somos todos designers” quando
(re)organizamos objetos e móveis em nossas casas, ou ainda no
ambiente de trabalho, e transformamos coisas e espaços em nossas próprias coisas e espaços; quando “transformamos casas em
lares, espaços em lugares, objetos em pertences”.
Atuar diretamente sobre os objetos que nos pertencem e, consequentemente, sobre o nosso ambiente, também tem uma perspectiva lúdica, a qual, na condição de adultos, normalmente ficou esquecida em nosso repertório de atividades diárias.
Thackara ( 2008, p. 199 ), se reporta ao famoso cineasta Jean-Luc Godard:
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Brincar possibilita o desenvolvimento de habilidades físicas, socio-emocionais, intelectuais e cerebrais.( FREDRICKSON; JOINER, apud NORMAN, 2008 ). Segundo os autores, o brincar está
associado a emoções positivas, como a alegria. Emoções positivas, por sua vez, desencadeiam muitos benefícios, como lidar
com o estresse, aumentar a curiosidade e a capacidade de aprender, ampliar os repertórios de pensamento-ação, encorajando as
pessoas a novas descobertas.

FI G 32: A NUNC I O H E AT KI T CO MPA NY

Esse fato confirma as descobertas da ciência, em particular a cognitiva, entre as quais os produtos e situações que nos proporcionam bem-estar são mais fáceis de lidar e mais efetivos. Além
do que, emoções positivas aumentam a chance de se encontrar
soluções alternativas para as dificuldades do cotidiano.
Contudo, profissionais do design podem criar produtos agradáveis
esteticamente e fáceis de usar. Mas, não têm o poder de garantir
que sejam criados vínculos. Somos apegados a coisas quando há
um significado particular, como momentos agradáveis e confortantes.
Norman ( 2008, p. 68 ), acredita que o apego se estabelece de
modo mais significativo com lugares e pessoas favoritas. “Nosso
apego não é realmente com a coisa, é com o relacionamento, com
os significados e sentimentos que a coisa representa”.
Coisas, espaços e ambientes, por sua vez, podem ser modificados
de acordo com as necessidades individuais e dos momentos.
Essa possibilidade está atrelada à luminária, proposta no projeto
em questão, a qual permite ser recriada, parcialmente, na sua
forma original e, ao mesmo tempo, nos espaços que ocupa, reinventando, assim, os ambientes. Nesse contexto, um velho espaço
pode ser novamente contemplado com diferentes projeções da -
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luz. E a interatividade não se dá apenas sobre e com o objeto, mas
também com o ambiente. As pessoas podem deliberadamente
modificar o lugar em que vivem e convivem.
O design pode colaborar estimulando a experimentação, encorajando “o usuário a fazer experiências e aprender as possibilidades
através da exploração ativa” ( NORMAN, 2006, p. 216 )
Aguçar a percepção de novos referenciais está associada à intenção de se ampliar a percepção do usuário quanto ao reaproveitamento da luminária e, até mesmo, dos objetos por ela contemplados, conforme a incidência da luz sobre os mesmos. Este fato,
ainda que modestamente, pode contribuir para a conscientização
a respeito dos descartes rápidos e desnecessários.
Pois, “para mudar a forma como fazemos as coisas, precisamos
mudar a forma como a percebemos”( THACKARA, 2008, p. 18 ).
Precisamos aprender a olhar com atenção, observar a si mesmo
e aos outros, “ter sensibilidade para possíveis mudanças.” ( NORMAN, 2006, p. 245 )
Mesmo que sejam a pequenos, mas gradativos passos. “Muitas
ações da vida cotidiana parecem triviais…É o acúmulo de pequenos atos como esses que provocam um grande impacto sobre o
planeta.” ( THACKARA, 2008, p. 205 )
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Processo
Criativo &
Light Design

Processo
Criativo

Neste capítulo trataremos do processo que nos levou à criação deste projeto, incluindo as referências que exerceram importante influência para a sua reflexão e concretização, pois, com base na
premissa de Okamoto ( 2002 ), um projetista deve primeiramente compreender a origem das suas
próprias atitudes, antes de se considerar um modelador de comportamentos dos usuários a quem
se destina.

Embora atuando na área de programação visual desde 2008, na graduação optei pela área de projeto de produto, por acreditar que ambas as formações são complementares e, a partir dessa visão
particular, nasceu o desejo de compreender estas competências.
Associados a essa visão, gradativamente construída, os estudos de branding e diagramação, que
aplicava em meu trabalho, aliados aos conhecimentos adquiridos no curso de graduação, permitiram-me entender o processo de transcrição das linhas de marcas para a identidade dos produtos e,
consequentemente, expandiu a compreensão em relação ao modo de se projetar, de maneira mais
consistente.
Obviamente, não há um designer competente em todas as áreas. Porém, independentemente do
segmento escolhido, ambos têm o mesmo objetivo: projetar! Seja em âmbito bidimensional ou tridimensional.
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Seguindo esse raciocínio deparei-me com o grid, cotada ferramenta de diagramação da programação visual, fundamental para
a unidade dos projetos, desde a sua concepção até sua apresentação final, por representar as imagens de maneira estruturada
e auxiliar na ordem e clareza da composição gráfica ou do projeto de produto. O desconhecimento desta ferramenta dificulta
a percepção da unidade, do equilíbrio (ou desequilíbrio), da estruturação e identidade do projeto. Grande parte dos livros de
diagramação têm seu foco voltado para a área de Programação
Visual, deixando uma lacuna na literatura de base do outro segmento.
O grid pode ser aplicado a diversas situações e remonta a tempos
antigos. Samara ( 2008 , p. 8 ) relata que “os chineses, os japoneses, os gregos e romanos, os incas todos esses povos seguiram
idéias estruturais ao construir cidades, fazer guerras e organizar
imagens. Em muitos casos, essa estrutura se baseava no cruzamento dos eixos que correspondiam à intersecção do céu e da
terra.” Portanto, essa ideia estrutural já era um precursor ao grid.
Particularmente falando, essa ferramenta interage no design
de maneira indissociável. Traz imagens de maneira organizada,
através de suas linhas de construção e seu conceito pode ser
aplicado a qualquer situação, seja ela no bidimensional ou tridimensional.
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FIG 3 3: P ROJE TO E SCRI TÓ RI O WALT E R GR O P I U S S

FIG 34 : FOTO E SCRITÓRIO WA LT ER
G ROPIUSS
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O movimento de artes e ofícios de Ruskin e Morris utilizava esse

modelo. Samara ( 2008, p. 12 ), relata que “o projeto de Webb,
de 1860, para a Red House de Morris, (...),organizou espaços de
maneira assimétrica, partindo das suas funções e assim determinando a forma da fachada. (...) Além disso, não existia mobiliário adequado. Morris foi obrigado a projetar e supervisionar a
produção de todos os seus móveis, tecidos, vidros e objetos(…)”.

F I G 35 : VIDROS PROJ ETA D OS PA RA
R E D HO USE

F I G 37 : P ROJE TO ARQ U I TETÔ N I CO :
TO RRE

Não é mera coincidência Piet Mondrian basear-se neste modelo
para o conceito da arte neoplástica, por ele desenvolvida, bem
como a utilização e influência do grid na Bauhaus para o desenvolvimento visual, arquitetônico e de produtos.
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FIG 3 6: A R Q UI T E TU RA VI G EN TE

FIG 38 : TORRE : A RQUIT ET URA V IG EN T E

Independentemente de seu apelo estético, simétrico ou assimétrico, equilibrado ou desequilibrado, esses relatos comprovam a
existência do projeto com unidade em todas as partes, com a utilização de um grid.

FI G 39: CA DEIRA PR OJ E TA DA PA RA O
INTERIOR DA RE D H O USE

FIG 40 : APARAD O R P ROJE TAD O
PA RA O I N TERI O R DA RED H O U S E

Em ambos os pós-guerras, por exemplo, “a ordem e a clareza se
tornaram os objetivos principais. Essa ordem, em parte, significava bens de consumo e os fabricantes logo perceberam que o
grid iria ajudá-los a organizar sua imagem, sua cultura empresarial
e seu lucro final” ( SAMARA, 2008, p. 12 ).

F I G 4 1 : P I AN O P ROJE TAD O PA RA O
I N TERI O R DA RED H O U S E

FIG 42: POLT RON A PROJETA DA PA RA
O IN T ERIOR DA RED HOUSE
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O grid, por sua vez, através das
linhas, fraciona uma imagem, de
maneira que possamos perceber seu equilíbrio ou desequilibro; é através desses fragmentos que o diagrama facilita o
desenvolvimento dos padrões
de identidade.
O exemplo da marca alemã
Braun de eletro eletrônicos, e
referência estética para este
projeto, ilustra muito bem um alinhamento digno dos produtos
com a marca. Nesse caso, temos
um exemplo de equilíbrio.

F I G 4 3 : LO G O B RAU N

O grid expande nossa compreensão, traz de maneira
sucinta as imagens e auxilia a
expansão da compreensão das
mensagens visuais. Segundo
Dondis ( 1997 ), “expandir nossa
capacidade de ver significa expandir nossa capacidade de entender uma mensagem visual, e,
o que é ainda mais importante,
de criar uma mensagem visual.

FIG 4 4 : BA R BE A D O R B RAU N
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F I G 4 5 : TO CA D I SCO B RAU N

A visão envolve algo mais do que o mero fato de ver ou de que
algo nos seja mostrado. É parte integrante do processo de comunicação, que abrange todas as considerações relativas às belas
artes, às artes aplicadas, à expressão subjetiva e à resposta a um
objetivo funcional.”
A autora relata ainda que o grid expande nossa capacidade de
ver e criar mensagens visuais mais claras. “A sintaxe visual existe.
Há linhas gerais para a criação de composições. Há elementos
básicos que podem ser aprendidos e compreendidos por todos
os estudiosos dos meios de comunicação visual, sejam eles artistas ou não, e que podem ser usados, em conjunto com técnicas manipulativas, para a criação de mensagens visuais claras. O
conhecimento de todos esses fatores pode levar a uma melhor
compreensão das mensagens(...).”
O grid, assim como a luz anteriormente abordada, é considerado
elemento indispensável para a coordenação gráfica deste projeto.
O grid, para transcrever a identidade do projeto da programação
visual ao projeto de produto, e a luz, para que tudo o que é projetado, possa ser visto. Realçando, assim, a relação abordada entre os dois elementos.
Essa ferramenta estará presente neste projeto para garantir e reforçar a identidade do respectivo produto, a fim de evitar que sua
linguagem e conceito sejam distorcidos.
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Light Design
Nos capítulos 2 e 3 abordamos separada e didaticamente as bases deste projeto: iluminação e percepção visual. Contudo, é na interligação de ambas que encontra-se a interpretação dos estímulos
visuais a nossa volta. Essa associação é objeto deste tópico.
Para tanto recorremos ao light design, ramo especializado em iluminação, também relacionado ao
estudo luminotécnico ( glossário – apêndice A ). O light designer compreende tecnicamente a luz
e associa esse conhecimento à percepção visual. Trata-se do profissional que, geralmente, atua na
estruturação da iluminação para espetáculos, filmes e projetos arquitetônicos. Embora seu enfoque
seja mais estrutural e não o objeto em si, o light design é um campo de estudo que contribui para o
projeto em questão, uma vez que alia luz e percepção visual, ajuda na compreensão de como a luz
incide sobre o espaço.
Existem vários designers renomados, que atuam nessa área, dos quais alguns serviram de referência para este trabalho e estão presentes nos estudos de caso e nas referencias projetuais.

Estudos de
caso
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No projeto realizado para a casa noturna D-edge, localizada na cidade de São Paulo, o light designer Muti Randolph trabalha a identidade visual do espaço, transcrevendo a linguagem aplicada
no logotipo. Além da linguagem bem explorada e derivada, percebe-se claramente como o projeto
luminotécnico interfere no ambiente, alterando toda a percepção do espaço, ficando a cargo de
cada evento explorar sua linguagem através da iluminação.

FIG 4 6: LO GO D -E D G E

FIG 4 7: PROJEÇÕE S D E LUZ - D - ED G E

Já nos trabalhos de Guinter Parschalk não observa-se de maneira tão relevante a transcrição, acima analisada, como nos
trabalhos de Muti Randolph. Randolph tem muitos projetos
comissionados por marcas como por exemplo a marca Diesel,
Melissa, SPFW, entre outras, o que aumenta seu foco em trabalhar a linguagem e facilita projetos em ambas as áreas do design.
Parschalk apresenta um estudo minucioso para trabalhar a iluminação relacionada à ergonomia e conforto visual, trabalhando tanto em projetos individuais, como para empresas.
O estudo de Parschalk não é tão expressivo no aspecto artístico, mas, considerando a luz como um elemento impalpável, que
contribui para a construcão de obras de arte, seus projetos assim se transformam, devido ao bom gosto e comprometimento
com o conforto e bem estar de quem o usufrui.
No projeto, a seguir, de um apartamento, podemos perceber
claramente como seu trabalho influencia o espaço, tornando-o
mais calmo e relaxante e, com um pequeno toque, mais aconchegante.
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FIG 4 8 : A PA RTA M EN TO : PROJETO
LUM IN OT ÉCN ICO - G UIN T ER PA RSCHA LK
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Já os trabalhos de Ólafur Eliasson nos mostram outra maneira
de alterar a percepção. Nesse
caso, ao invés de se alterar as
projeções da luz, modificam-se
os elementos que nela podem
interferir.
Em instalações realizadas na
cidade de São Paulo, tanto em
espaços abertos ( ruas ), como
fechados ( Sesc e Pinacoteca
do Estado ), podemos observar
como Eliasson “brinca” com
as diferentes possibilidades
de ambiente e, consequentemente, da percepção de quem
o observa.

F I G 49: EX POSIÇÃO OLA FU R E L I A SSON - SE SC POMPÉIA - 2011
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Esses profissionais, aqui citados, foram importantes para este
projeto, no que diz respeito à percepção dos espaços, influenciados pela iluminação.
Contudo, outros designers também serviram como referências
mais específicas, para a construção do objeto em si, a Clarine,
tais como Ingo Maurer, Tom Dixon e Yaacov Kaufman, analisados
nos capítulos 7.6 e 7.7 .
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PROJETO/
CONCEITO

A luminária Clarine surgiu como resposta à reflexão sobre os conceitos considerados propulsores deste projeto: percepção visual,
iluminação e light design.
No entanto, no decorrer dos estudos realizados outros dois conceitos foram agregados neste trabalho, embora não fizessem
parte do seu enfoque inicial: emotion design e sustentabilidade.
A iluminação, obviamente, está na base da concepção de uma
luminária e conhecer propriedades físicas e subjetivas da luz nos
facilitou a escolha do tipo mais adequado para o produto em
questão.
Por outro lado, a luz interfere diretamente sobre a nossa percepção visual, frente a objetos e ambientes, a qual pode ser alterada
de acordo com a fonte de luz que se projeta e incide sobre os
mesmos objetos e ambientes, criando-se, assim, uma nova percepção de um “velho” conhecido.
O light design é o campo de estudo que alia esses dois conceitos
e suas diferentes possibilidades de apresentação.
A idéia do método DIY, visando maior interatividade entre usuário
e objeto, está diretamente atrelada aos conceitos anteriores e
aos subseqüentes: emotion design e sustentabilidade, considerando que a interação com o produto pode levar o sujeito a uma
relação mais “íntima” com o mesmo e, consequentemente, maior
apego. Essa possibilidade de vínculo pode, ainda que modestamente, contribuir para a diminuição de descartes precipitados e
desnecessários, ou, ao menos, descartes de modo mais conscientes.
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PROJETO/
BRIEFING

Criar uma luminária versátil, através da regulagem de altura e de
projeções diversificadas. A luminária deve ainda ser de fácil montagem, pois será desenvolvida pelo próprio usuário, com base no
método DIY, visando maior proximidade entre consumidor e objeto adquirido. Para tanto, os componentes devem ser apresentados de modo a facilitar o seu manuseio. A utilização da lâmpada
de LED é fator importante, na medida que se pretende um baixo
consumo energético e uma longa durabilidade. Explorar as propriedades da lâmpada a favor do projeto são pontos importantes.
Pensar no aproveitamento da matéria-prima, na otimização do
processo de concepção e em um ciclo para o produto, são de
suma importância para o desenvolvimento de um produto sustentável.
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PROJETO/
PÚBLICO ALVO

De acordo com a pesquisa realizada em 2010, pelo instituto Akatu
e o instituto Ethos, a respeito da “Responsabilidade Social das
Empresas e Percepção do Consumidor Brasileiro”, foi extraído
o nicho para o qual iremos trabalhar. A pesquisa demonstra a
evolução da assimilação de práticas de consumo consciente pela
população, classificando-a em 04 grupos. Essa classificação baseia-se em 13 comportamentos, considerados mais corretos, utilizados como indicadores para os respectivos agrupamentos de
consumidores, conforme o gráfico 1
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GRÁFICO 1: GRAU DE ASSIMILAÇÃO DE CONSUMO CONSCIENTE
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Indiferentes : Adotam até 4 comportamentos
Iniciantes : Adotam entre 5 e 7 comportamentos
Engajados : Adotam entre 8 e 10 comportamentos
Conscientes : Adotam entre 11 e 13 comportamentos
Com base nessa classificação, dois grupos foram aqui selecionados como nosso público alvo, os iniciantes e os engajados, por
considerarmos que ambos estão em um nível de transição rumo
ao consumo mais consciente dos produtos em geral.
A faixa etária mais condizente com a Clarine corresponde às
idades entre 25 e 40 anos, de ambos os sexos, e o nível sócioeconômico às classes B e C. Consumidores pertencentes a essas
categorias têm papel fundamental dentro da estrutura econômica e, de modo geral, estão abertos à aquisição de novos produtos.
Além disso, a maioria dessas pessoas utilizam o meio virtual para
tais aquisições, meio esse pelo qual se pretende comercializar a
luminária.
Entretanto, a premissa aqui é atingir esse público com um novo
olhar frente ao consumo, uma vez que nosso produto pretende
ser um objeto reaproveitado de diversas formas e por um longo
período.
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PROJETO/
PAINÉIS SEMÂNTICOS/
INSPIRAÇÃO
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PROJETO/
PAINÉIS SEMÂNTICOS/
FORMA

PROJETO/
PAINÉIS SEMÂNTICOS/
TEXTURA
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PROJETO/
PAINÉIS SEMÂNTICOS/
PRODUTO
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PROJETO/
SISTEMA:
CICLO CLARINE

Com a finalidade de atingirmos o nosso público alvo, desenvolvemos um sistema, visando a assimilação da luminária pelos prováveis consumidores.
Para tanto, o produto deverá ser, a princípio, preferencialmente comercializado via internet, por
intermédio de um site criado com este propósito, dada a facilidade e proximidade que esse meio
propicia ao usuário. No site constarão todas as instruções de montagem e uso, bem como as opções
de módulos e cúpulas.
Dessa forma,desde o início do processo, o indivíduo já terá opções de escolhas, respeitando as
configurações do produto.
Nessa perspectiva, os módulos estão disponíveis em dois tamanhos: 30 e 60cm. As bases também
serão disponibilizadas em duas medidas, sendo a de 15cm compatível com as luminárias que medem
até 60cm de altura, e a de 25cm para aquelas com até 1,50m, altura máxima para garantir a sustentação do objeto. Além dessas, ainda há a opção de um suporte para o teto.
As cúpulas, confeccionadas em papel, também apresentam alternativas de modelos, com diversos
grafismos e facas, já preparados para o destaque com as marcações da faca sobre a arte, facilitando
a sua montagem, pois, embora o usuário também tenha a opção de confeccionar a sua própria
cúpula, podem surgir dificuldades para imprimir o papel com a dimensão e gramatura corretas, além
dos cortes para os grafismos.
A variedade de modelos, os quais poderão ser atualizados e adquiridos pelo site, reforça o lado lúdico do objeto, ao permitir ao usuário “brincar” com o jogo de luz, de acordo com a cúpula utilizada.
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O site será constantemente alimentado com novos modelos de cúpulas.
Dessa maneira cria-se uma interação analógico/digital, na medida que a luminária recebe upgrades
via internet, conforme novos modelos de cúpulas serão disponibilizados, para montar e modificar
o produto que já se tem.
Vale ressaltar que esse tipo de luminária, com a lâmpada próxima ao papel, ainda é pouco explorada, principalmente pelo fato de que as lâmpadas de LED (frias) são recentes no mercado. No entanto, é exatamente essa característica que nos permite, atualmente, desenvolver um projeto como
este, sem riscos de combustão.
A lâmpada de LED supre ainda outra necessidade do projeto, a qual corresponde a fatores de ordem econômica. Embora ainda seja um produto de custo mais elevado, quando comparado a outros
tipos de lâmpada, seu consumo energético é bastante reduzido, chega-se a economizar 95% do
consumo, quando comparado a uma lâmpada incandescente. Com vida útil elevanda, as lâmpadas
de LED tem duração aproximada a 40.000horas, o que equivale há mais de 25 anos de uso.
O tipo de embalagem e comunicação visual definidos para este projeto são provenientes da linguagem do produto, reforçando assim a identidade da luminária Clarine.
Dessa maneira, a síntese da teoria ao projeto se conclui. A percepção visual consolidou a expansão
do conhecimento para entender de maneira consistente nossos questionamentos e fez com que
percebessemos a necessidade de complementá-la e justificá-la, dada a importância dos diversos
aspectos que influenciam um projeto quando planejado. Entender as responsabilidades de um projetista no ato de sua profissão e perceber que o mundo só tem o poder da mudança se essa for
despertada em cada ser humano que aqui habita. Esta luminária, por sua vez, deseja ser parte dessa
mudança.
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FI G 50: H OME - SI T E C L A R I NE

FIG 51: SEÇÃO: CÚPULA S
SIT E CLA RIN E
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FIG 52: SEÇÃO: SHOP
SIT E CLA RIN E
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PROJETO/
REFERÊNCIAS
DE MERCADO/
DIRETAS

Wästberg : Suécia
www.wastberg.com
Empresa sueca, que produz luminárias comissionadas de outros estúdios. Trabalha, em geral, com
um estilo funcionalista dos produtos.

FIG 53: LU M I N ÁRI A W0 8 4T, P ROJE TADA P E LO STU D I O I LS ED E , LO N D RE S :

w w w.studioilse.com

Do projeto em questão, dois aspectos foram relevantes enquanto referências para a Clarine: a
disponibilidade de modelos para mesa e chão, bem como a sua simplicidade, considerando que os
materiais utilizados também nos inspiraram uma atmosfera, simultaneamente, rústica refinada.
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DROOG Design : Holanda
www.droog.com
Também formalmente simples e funcional, traz o aspecto rústico
através da madeira e dos fios aparentes, mas um ar refinado com
seu acabamento.

FIG 54 : WO R K L AM P : D E S I G N ED BY - D I CK VAN H O F F
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PROJETO/
REFERÊNCIAS
DE MERCADO/
INDIRETA

DELTA LIGHT : Inglaterra
www.deltalight.com
Tem seu trabalho voltado para iluminação e instalações fixas. No
entanto, sempre busca inovação nos projetos, através da pesquisa de materiais e projeções diferenciadas.

FIG 5 5 : LU M I N ÁRI A BAM B O O - D E LTA L I G H T
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PROJETO/
REFERÊNCIAS
PROJETUAIS

Reinharddienes Studio : Alemanha
www.reinharddienes.com
A Luminária tem construção simples e funcionalista. O aspecto
relevante é que a luminária explora de maneira interessante os
grafismos projetados através da chapa de metal, pela luz. No entanto, a luminária funciona basicamente fixada ao teto ou apoiada
em aparadores, ou no próprio chão e não dá ao usuário opções
de grafismos para alterar a projeção.

FIG 56: PUNC H LI CH T
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Tom Dixon ( Tunisia ) : Empresa Inlgesa
www.tomdixon.net
Nesses dois modelos de Tom Dixon, temos um caso bastante
parecido com a luminária anterior, porém observamos a construção mais elaborada. O designer explora muito bem as projeções através dos grafismos aplicados às cúpulas, desencadeando um efeito visual de grande impacto no ambiente.

FIG 57: ETCH L I GH T WEB / ETCH SHADE STAINLESS STEEL
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Martin Neuhaus : Alemanha
www.martin-neuhaus.com
Essa luminária nos despertou a atenção, pela forma de projeção
apresentada, em função do material translúcido utilizado. Embora o designer, nesse caso, só varie as cores e não o modelo
das cúpulas, nos serviu de inspiração para a diversificação das
projeções.

FIG 58 : BEC H E R L I TCH
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Yaacov Kaufman : Israel
www.yaacov-kaufman.com
De Yaacov Kaufman emprestamos a ideia de mobilidade em
relação à parte estrutural. A maneira como o designer trabalha
os projetos é bem interessante, na medida que propõe sempre
uma versatilidade e grande movimentação por parte da haste
que sustenta as cúpulas, permitindo, assim, uma customização da
iluminação.

FIG 59 : LU M I N ARI AS P ROJE TADAS P E LO D E S I G N ER YAACOV K AU F M A N
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Ingo Maurer : Alemanha
www.ingo-maurer.com
As luminárias de Maurer, aqui apresentadas, têm relevância,
quanto a aspectos similares às de Yaacov. Contudo, a nosso ver,
ele demonstra trabalhar com o objeto, dando-lhe um toque de
arte, o que deixa seu produto ainda mais interessante.

FIG 60 : P R OTOT Y P E LU M I N AI RE
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Belux Co. : Suiça
www.belux.com
A luminária Lifto tem uma articulação bem interessante e reguladora da intensidade luminosa. Utiliza-se de um sistema hidráulico para fazer a movimentação de sua haste, deixando a movimentação bastante sutil e sempre segura quando estabilizada a
altura desejada.

FIG 61: L I F TO : D E S I G N ED BY BE NJAM I N TH U T
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Belux Co. : Suiça
www.belux.com
Já esse modelo nos trouxe a inspiração para criarmos uma luminária disponível para chão e teto. Além disso, os diferentes
modelos de cúpulas contribuíram para a idéia de variedade das
cúpulas oferecidas pela Clarine.

FIG 62: BLOSSO M : D E S I G N ED BY H E L L A J O NGE R I U S
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AKER COLLECTIVE : SUÉCIA
www.akercollective.com
As luminárias “Take & Make” do coletivo suéco Aker, serviram
como referência para o uso de materiais simples e de menor custo, uma vez que optamos por papel.

FIG 63: TAK E & M AK E LU M I N AI RE
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Clarine/
ROUGHS
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FI G 6 5 : ROUGH S PT. 1
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FI G 66: ROUGH S PT. 2
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FI G 67: ROUGH S PT. 3
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FI G 68: ROUGHS PT. 4
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Base
Para as bases da luminária ( 15cm & 25cm ) o material selecionado foi o ferro fundido, por ter o
peso necessário para sustentar a estrutura e por ser de fácil reaproveitamento e reciclagem. É um
material relativamente barato e que combina muito bem com a configuração e o apelo estético de
Clarine, na medida que visamos uma atmosfera rústica e ao mesmo tempo refinada.
As bases serão produzidas pelo método de fundição e, posteriormente, pintadas por meio de processo eletrostático.

Os materiais selecionados para o projeto foram baseados em três quesitos:
bom aproveitamento, baixo custo de
produção e reutilização.

FIG 69 : BAS E S ( 15 c m / 2 5 c m )
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Módulos
Os módulos (haste/corpo) serão produzidos em compensado naval de Paricá, sendo o acabamento
apenas com lixa, para desbastar possíveis farpas e uma demão de verniz fosco com água raz apenas
para selar as peças. A madeira aparente tem a intenção de criar um aspecto rústico, mas ao mesmo
tempo refinado, pelo acabamento e cuidado aplicado em cada peça.
Os módulos foram projetados visando um maior aproveitamento da chapa.
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FIG 70 : MÓ D ULOAS - H ASTE ( 3 0 c m / 6 0 c m )

Soquete
O soquete da luminária é a única peça que traz um nível de complexidade maior do que as outras
aqui já apresentadas, considerando que ele só pode ser desenvolvido em cerâmica ou baquelite,
regulamentado por normas técnicas, a fim de se evitar o risco de combustão e choque elétrico. O
soquete terá que ser injetado por meio de molde com quatro cavidades, para abarcar os pinos, que
servem de trava para as cúpulas de papel, que nele serão acopladas.
Para a Clarine escolhemos o baquelite, mesmo cientes de que se trata de um material não reciclável, embora empresas de grande porte já consigam reutilizá-lo a partir de um processo de trituração
e posterior injeção desse matarial em outros polímeros, para a criação de texturas e cores de novos
materiais. Além do que, ele representa uma ínfima parte em relação aos demais componentes do
projeto e, atualmente, apresenta maior durabilidade.

FI G 7 1: SOQUETE
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CÚPULAS
As cúpulas foram projetadas em papel Triplex 400g/m 2, com acabamento em BOPP, visando maior
durabilidade. Elas serão impressas através do método Off-set, com aplicação de laminação BOPP
e, finalmente, o Corte/Vinco, para facilitar o destaque dos grafismos que, posteriormente, serão
destacados pelo usuário, criando assim os espaços vazados, para a projeção desejada.

CLARINE PADRÃO / CANO MÉDIO
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FIG 72: CA RT E L A CÚ P U L A

-

labore e t

dolore magna aliqua. Ut enim ad minim
ercitation.

LÂMPADA
A lâmpada LED de 5W é acionada por controle remoto e tem a possibilidade de alterar as cores
da luz. É de baixo consumo energético e longa vida útil. Existem diversas marcas que desenvolvem
esse tipo de produto ( desde Philips, Osram e diversas marcas desconhecidas ).

FI G 73 : LÂ MPA DA L E D
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FI G 74: CLA RINE - R E ND E R FI NA L 1

CLARINE/
RENDERS/
CLARINE
MESA & CHÃO

FI G 75 : C L A RINE - RENDER FI NA L 2 ( 02 TA MA NH OS )
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RENDERS/
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FI G 76: CLA RINE - R E ND E R D E TA L H E S
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Através da cúpula de papel com os grafismos a luz emitida pelos diodos criam as projeções com uma
perda quase que imperceptível do foco.
Estas podem ser percebidas pelas projeções fotografadas abaixo. Estas projeções são parte da
apresentação do projeto no 6º Workshop de Design & Materiais, realizado na UNESP no campus de
Bauru, nos dias 17, 18 e 19 de Maio de 2012.

FI G 77: CLA RINE - P R OJ EÇ Õ E S - PT 01
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F I G 78 : CL ARI N E - P ROJEÇÕ E S - PT 02

FI G 79: CLA RINE - PR OJ EÇ Õ E S - PT 03
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FIG 8 0 : C L A R I NE - P ROJEÇÕ E S - PT 04

Conclusão

Os estudos para a construção da luminária Clarine nos confirmaram a relação entre as áreas de
Projeto de Produto e Programação Visual, uma vez que o objeto pesquisado nos permitiu explorar
a sua identidade visual como um todo, considerando, basicamente, três aspectos: a transcrição
do logo nas linhas do produto; o envolvimento de métodos gráficos na confecção das respectivas
cúpulas; a comercialização e atualização do produto por meio de um site, reforçando uma interação
analógico/digital.
Tais estudos nos levaram, ainda, a comprovar o grande potencial da luz, não apenas como elemento
físico, mas enquanto elemento impalpável, que contribui para a construção de objetos e ambientes
singulares. Contudo, dada a sua complexidade, trata-se de uma propriedade inesgotável no que
tange a exploração de suas inúmeras possibilidades de uso, (re)aproveitamento, modificações do
espaço,transformação de ambientes.
A Clarine nos mostrou isso, à medida que, ao se alterar as sua cúpulas, observamos diferentes
formas de reflexão e projeção da luz, permitindo ao usuário a renovação do objeto em si e, consequentemente, do ambiente no qual eles, sujeito e objeto, se inserem, renovando, assim, as formas
de percepção.
Pretende-se, com a criação desse produto, aguçar no usuário um apelo emocional na sua relação
com o objeto e, ainda que modestamente ou indiretamente, contribuir na reeducação e incentivo
para um consumo mais consciente, não apenas frente a esse objeto, mas também a outros produtos,
levando o sujeito a refletir antes de descartá-los de modo precipitado, inadequado e desnecessariamente.
Esperamos que a Clarine sirva de estímulo para novos estudos no campo da iluminação, percepção
visual, design emocional e sustentabilidade, considerando que uma das premissas deste projeto é
contribuir para a transformação da cultura industrial e não renegá-la, dentro de uma concepção de
transição para sustentabilidade.
A idéia que nos embasa aqui é amenizar a ansiosa busca para adquirir aquilo que se deseja e aprender a desejar aquilo que já se tem!
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O campo da luminotécnica é repleto de especificações, unidades de medida e nomenclaturas.
Durante o desenvolvimento deste projeto, observou-se a necessidade da definição de tais especificações, visando uma melhor compreensão dos termos e medidas utilizados e, consequentemente,
melhor compreensão a respeito da materia-prima em questão, ou seja, da luz.
Para tanto, será aqui apresentado um breve glossário:

LUMINOTÉCNICA
Luminotécnica – estudo da
aplicação da iluminação artificial em interiores e exteriores

ILUMINÂNCIA
É uma medida do fluxo luminoso incidente por unidade de
superfície (lx) ( 1 lux = 1 lm/m 2 )

LUMENS

LUX

É a unidade de medida de fluxo
luminoso

É a unidade de medida da iluminância

FLUXO LUMINOSO
É a quantidade total de luz
emitida por uma fonte luminosa

FIG 81: FLUXO LUM IN OSO
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Luminância
Indica a intensidade luminosa de uma fonte de luz cuja unidade SI é a candela por metro quadrado
(cd/m²). Descreve a quantidade de luz que atravessa ou é emitida de uma superfície em questão.

FIG 82: I LUMI NÂ N CI A
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A iluminação de 1 Lux ocorre quando o fluxo luminoso é 1 Lm irradiando em 1 metro quadrado. Para calcular quantos lumens uma
lâmpada tem é necessário descobrir quantos lumens ela atinge
por Watt consumido.
Tregenza e Loe ( 1998 – ver The Desing of lighting ) afirmam que
enquanto uma lâmpada incandescente de 100 watts produz 1360
lumens, uma fluorescente de tubo, que consome 58 watts, tem
5200 lumens.
Seguindo este mesmo raciocínio, podemos dizer que uma lâmpada de Led de 12 watts produz o mesmo número de lumens que
uma incandescente de 100 watts.
Com base nestes dados podemos calcular que a incandescente
gera, aproximadamente, 13,6 Lm/W, uma fluorescente produz,
aproximadamente, 90 Lm/W e, finalmente, a de Led, aproximadamente, 110 Lm/W.
Vale ressaltar ainda o aspecto de durabilidade das respectivas
lâmpadas. Enquanto a incandescente dura cerca de 1000h, a
fluorescente por volta de 5000h e a de Led aproximadamente
40.000h.
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Existem diversos tipos de soquetes. Os mais conhecidos e utilizados são os padrões E+Nº e G+Nº. Os soquetes de nomenclatura
“G” são utilizados para lâmpadas bi-pino como, por exemplo, alguns modelos de lâmpadas halógenas e fluorescentes. Já os soquetes de padrão “E” foram estabelecidos por Thomas Edison e
por ele patenteados em 1909 (este soquete é conhecido como “o
parafuso de Edison”).
Abordaremos aqui somente as medidas referentes ao soquetes
E, pois são os soquetes neste projeto, utilizados. As medidas dos
“E’s” baseiam-se nos milímetros do diametro correspondentes do
parafuso da lâmpada.
E5		
E10		
E11		
E12		
E14		
E17		
E26		
E27		
E29		
E39		
E40		

5 mm		
10 mm		
11 mm		
12 mm		
14 mm		
17 mm		
26 mm		
27 mm		
29 mm		
39 mm		
40 mm		

Lilliput Edison Screw (LES)
Miniature Edison Screw (MES)
Mini-Candelabra (mini-can)
Candelabra Edison Screw (CES)
Small Edison Screw (SES)
Intermediate Edison Screw (IES)
Edison Screw (ES or MES)
[Medium] Edison Screw (ES)
[Admedium] Edison Screw (ES)
Single-contact (Mogul)
(Mogul) Giant Edison Screw (GES)
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PAR

Parabolic aluminized reflector ( PAR )
Refere-se ao diâmetro da lâmpada, o qual lhe confere um nível de
abertura por onde os raios de luz serão direcionados.
Designation

Nominal Dia.(inch)

Nominal Dia.(mm)

PAR64			8			200
PAR56			7			175
PAR46			5.75			145
PAR38			4.75			120
PAR36			4.5			115
PAR30			3.75			95
PAR20			2.5			65
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