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Este Guia Rápido TropLux 7 divide-se em três partes: 

• A Primeira parte diz respeito à Instalação do Programa. 
• A Segunda parte diz respeito à Ativação do Programa. 
• A Terceira parte apresenta um exemplo prático de aplicação do programa.  
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1. PARTE I – INSTALAÇÃO 
Para realizar o download do software TropLux 7, deve-se: 

• Efetuar o cadastro no site GRILU (http://www.ctec.ufal.br/grupopesquisa/grilu/novo/) 
preenchendo alguns dados pessoais. 

• Depois de efetuado o cadastro, o usuário receberá um e-mail com links disponíveis para 
download do TropLux na Versão x32, Versão x64 para até Windows 7 e na Versão x64 para 
Windows 8 e posteriores.   

 
Figura 1: Site para download do TropLux. 

 http://www.ctec.ufal.br/grupopesquisa/grilu/novo/softwares/view/9 

 

NOTAS:  

1 - É importante observar que existe uma versão anterior do TropLux: TropLux 6, executada apenas na 
língua inglesa. Já a nova versão do TropLux 7.3.2 permite o funcionamento também na língua 
portuguesa.  

2 - Na instalação do TropLux 7.3.2, deve ser verificado anteriormente o sistema que o computador 
utiliza: x32 ou x64. Assim é importante que seja instalado o TropLux na versão (x32 ou x64) de acordo 
com o computador da instalação. Ressalta-se, porém, que o TropLux na versão x32 funciona em todas 
as situações. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Após o download, execute o arquivo “Install_Troplux_7.3.2_x32 ou _x64”. Clique em “Próximo”. 

http://www.ctec.ufal.br/grupopesquisa/grilu/novo/softwares/view/9
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Figura 2: Janela inicial de Instalação do TropLux 7 

Clique em “Próximo” para prosseguir na instalação ou clique em “...” caso queira alterar a pasta de 
destino do programa. 

 

Figura 3: Janela de Instalação do TropLux 7 

Clique em “Iniciar” e aguarde o programa ser instalado. 
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Figura 4: Janela de Instalação do TropLux 7. 

 

Para a execução do TropLux 7, faz-se necessária a instalação do “Runtime do Matlab”, o qual já está 
embutido no arquivo de instalação. Clique em “Install” e aguarde. 
  

 
 

Figura 5: Janela de instalação do TropLux 7: iniciando a instalação do Runtime do Matlab. 

 

 

 

 

 

A janela abaixo abrirá automaticamente. Clique em “Next”. 
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Figura 6: Janela de instalação do TropLux 7: instalação do Runtime do Matlab. 

Clique em “Next” para instalar ou clique em “Browse”, caso queira alterar a pasta de destino do 
programa.  

 

Figura 7: Janela de instalação do TropLux 7: instalação do Runtime do Matlab. 

 

 
Em seguida, clique em “Install” para começar a instalação. 
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Figura 8: Janela de instalação do TropLux 7: instalação do Runtime do Matlab. 

Aguarde o programa ser instalado. Isso pode levar alguns minutos.  

 

Figura 9: Janela de instalação do TropLux 7: instalação do Runtime do Matlab. 

 

Quando a instalação for concluída, a janela abaixo se abrirá. Clique em “Finish” para completar o 
processo.  
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Figura 10: Janela final de instalação do TropLux 7: 
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2. PARTE II - ATIVAÇÃO 
Ao efetuar o cadastro no site GRILU, conforme solicitado na etapa anterior, o usuário receberá por 
email um arquivo de registro, chamado bkey.tlx, que será utilizado para finalizar a ativação do 
programa. Esta chave deve ser inserida na pasta “pcode” (localizada em Documentos > TropLux7 > 
pcode). 

Inicialmente o programa abre a janela em inglês. O usuário deve clicar em “Utility” para selecionar o 
idioma português. 

 

Figura 11: Janela inicial de ativação do TropLux 7 
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Selecione a opção Língua (idioma) > Português. 

 
Figura 12: Janela de ativação do TropLux 7 - Escolha do idioma. 

Em seguida, selecione a opção “Localização das Pastas”. 
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Figura 13: Janela de ativação do TropLux 7- Escolha da localização das pastas. 

Na janela aberta, é preciso indicar ao programa onde estão localizadas as três pastas: Input, Output e 
pcode. Na linha Input Folder, clique no botão à direita.  

 

Figura 14: Janela de ativação do TropLux 7 - Escolha da localização das pastas. 

Uma nova janela se abrirá. Nela deve-se selecionar a pasta Input, localizada em Documentos > 
TropLux6 > Input. Em seguida clique em “OK”. 

NOTAS:  

1 - É importante observar que se o usuário modificou o local padrão durante a instalação do TropLux, 
então será exatamente neste novo local que o usuário deve buscar as pastas (Input, Output e pcode), 
acessando daí o programa. 
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Figura 15: Janela de ativação do TropLux 7- Finalização da escolha da localização das pastas. 

Proceda da mesma maneira para as outras duas linhas, selecionando a pasta “Output” para a linha 
“Output Folder” e a pasta “pcode” para a linha “pcode Folder”. Após localizar as três pastas clique em 
“Salvar”.  
Para conferir se a instalação foi bem sucedida clique na guia “Ajuda”, da tela inicial, e selecione a opção 
“Sobre o TropLux”. 
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Figura 16: Janela de ativação do TropLux 7 – finalização da instalação do programa. 

Na nova tela aberta, aparecerá uma mensagem mostrando seu nome. Clique em “OK”. A partir de 
então, o programa está pronto para o uso. 

 

Figura 17: Janela de ativação do TropLux – finalização da instalação do programa. 
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3. PARTE III - EXEMPLO PRÁTICO DE APLICAÇÃO DO 
PROGRAMA 

Antes de iniciar o cadastramento dos dados faz-se necessário se ter em mãos os dados que serão 
inseridos: 

1. Definição da cidade onde será feita a simulação. 
2. Dimensões do ambiente a ser analisado (comprimento, largura e pé-direito). 
3. Dimensões e localização da janela do ambiente (comprimento, altura e peitoril). 
4. Orientação da abertura (norte magnético para possível identificação do azimute). 
5. Dimensões e localização de obstruções externas, se houver (exemplo: edificações), com 

informações do comprimento, largura e altura. 
6. Altura do plano de trabalho onde serão feitas as medições da iluminação natural.  
7. Características de reflexão das superfícies internas (ambiente interno), externas (edificações 

obstruidoras) e piso (rua). O TropLux fornece tabela com alguns valores de referência das 
superfícies refletoras. 

8. Tipo de céu que será testado, conforme a CIE. 
9. Localização dos pontos analisados dentro do ambiente. Há normas brasileiras que auxiliam na 

definição da quantidade e localização dos pontos de medição no ambiente interno: NBR 15215 
e NBR ISO- CIE 8995. 
 

EXEMPLO 

1) CIDADE Maceió 

2) AMBIENTE 
INTERNO 
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3) JANELA 

 

4) ORIENTAÇÃO DA 
ABERTURA DO 

AMBIENTE 
INTERNO 

 

Obs.: Sugere-se que o ambiente analisado seja colocado no eixo x, y, z. 

5) OBSTRUÇÕES 
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6) ALTURA DO 
PLANO DE 
TRABALHO 

 

7) SUPERFICIES 
INTERNAS E 
EXTERNAS  

CARACTERISTICAS DE REFLEXÃO DAS 
SUPERFICIES INTERNAS DO AMBIENTE: 

                     (0,5 ) PISO   
                     ( 0,8 )TETO  
                     ( 0,7 )PAREDE 

CARACTERISTICAS DE REFLEXÃO DAS SUPERFICIES 
EXTERNAS (EDIFICAÇÕES OBSTRUIDORAS E VIAS): 

        ( 0,5 )FACES EXTERNAS DAS EDIFICAÇÕES 
        ( 0,2 )PISO DA RUA 

 

8) TIPO DE CÉU   CÉU 1;  CÉU 10;  CÉU 14 

9) LOCALIZAÇÃO 
DOS PONTOS A 

SEREM 
ANALISADOS 

 

GRID com malha 5x5                  Total de 25 pontos. 

 

3.1 CADASTRAMENTO DE DADOS 

As simulações feitas no programa TropLux basearam-se em um ambiente interno, no caso sala, com 
as seguintes dimensões: 2,60 x 3,85 x 2,60 (m), respectivamente largura, comprimento e pé-direito. 
O ambiente está localizado na cidade de Maceió – AL, situada a 9º40' de latitude Sul, e 35º44’ de 
longitude Oeste.' 
Neste exemplo o ambiente analisado tem à frente uma edificação obstruidora.  
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Figura 18: Desenho do ambiente estudado inserido no espaço urbano. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: Planta baixa e Corte do ambiente analisado. 

Os dados foram inseridos a partir do menu Entrada (Figura 21). 
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Figura 20: Janela inicial do Programa TropLux. 

 

Figura 21: Menu “Entrada”. 

Na primeira opção do menu Entrada [Geometria do Projeto], é possível criar automaticamente a 
geometria básica a ser modelada (ambiente, edifício e rua) com as dimensões e características 
desejadas, cadastrando os valores nos campos específicos contidos na janela Geometria do Projeto. 
Na janela “Geometria do Projeto” são descritos os campos a serem preenchidos. O programa apresenta 
alguns valores como padrão que podem ser alterados. Foi alterado o valor de X (m) para 3.85; o de 
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Y(m) para 2.6; Z(m) para 2.6 e Zc(m) para 2.6. Esses valores representam respectivamente 
profundidade, largura e altura do teto do ambiente a ser analisado. 
Nos campos “Plano da Janela”, “Janela: Dimensão 1” e “Janela: Dimensão 2” foram colocados os 
valores 0 (zero), pois os planos da janela foram inseridos posteriormente. Para a espessura do teto e 
para espessura do piso foi determinado o valor 0.1. Os valores do plano de trabalho e da espessura da 
parede não foram alterados, então foram usados respectivamente os valores 0.75 e 0.15 (Figura 22).  

 

Figura 22: Janela “Geometria de Projeto”. 

 

Figura 23: Planta baixa do ambiente analisado no eixo x y e orientação da janela. 
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Figura 24: Corte longitudinal do ambiente analisado com destaque para a abertura e para o Plano de 
trabalho. 

 

 

Figura 25: Planta baixa e Perspectiva do ambiente analisado com destaque para localização e 
coordenadas dos pontos 1,2,3 e 4 da janela. 

 

Figura 26: Planilha para cadastramento de janelas. 
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Figura 27: Planta baixa e Corte para demonstrar posição da janela. 

Concluída essa etapa, ainda no menu Entrada, abriu-se a janela “Planos”. Nela foram inseridas as 
coordenadas (X,Y,Z) referentes aos pontos E, F, G, H, E’, F’, G’ e H’ da edificação obstruidora (Ver 
Figura 30, 31 e 32).  
 
NOTAS:  

1 - É importante observar a ordem de digitação dos pontos que constituem os planos. Esta ordem deve 
ser feita no sentido anti-horário, a partir de um observador em um ponto com visão geral do plano (regra 
da mão direita). Como exemplo a seguir, para se definir o plano selecionado, a digitação pode ser feita 
na seguinte ordem: H, H’,G’, G. 

 
 

Regra da mão direita 
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Figura 28: Planta com localização do ambiente analisado, via e edificação obstruidora com coordenadas 
dos pontos. 

 

 

Figura 29: Coordenadas dos pontos na Edificação obstruidora. 

NOTAS:  

1 – Este cubo que constitui a edificação também pode ser introduzido por meio da opção Elementos, 
onde são gerados volumes com seus respectivos planos. 

Para inserir um novo plano, foi selecionada a opção Inserir novo plano e foram cadastradas as 
coordenadas descritas acima. Para cada plano criado deve-se clicar em Salvar novo plano.  

IMPORTANTE:  

1. Ao editar algum valor, clique na opção Salvar dados antes de clicar em Pg Dn ou Pg Up, pois 
o programa não salva automaticamente os dados inseridos.  

2. Para cadastrar os valores numéricos decimais deve-se utilizar ponto e não vírgula. 

3. Observar o sentido de cadastro das informações: digitadas no sentido anti-horário. 
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Figura 30: Tela “Planos”: edificação com H=9m. 
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Figura 31: Tela “Planos”: edificação com H=9m. 

 

 

Figura 32: Tela “Planos”: edificação com H=9m. 
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Na medida em que são inseridas as coordenadas e os planos são salvos, é possível clicar em 
Saída>Visualização do Projeto> Visualizar e visualizar os planos que estão sendo formados. Isto 
permite conferir os planos, verificando a integridade da figura (Figura 33). 

 

Figura 33: Visualização do projeto: Tela “Desenha Projeto em 3D.” 

Em seguida cadastrou-se as características dos materiais de cada plano gerado anteriormente nas 
telas [Geometria do Projeto] e [Planos], definindo reflexão ou transmissão dos tipos difusa, especular 
ou mista na opção Características dos Materiais no menu Entrada. 
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Figura 34: Tela “Características dos Materiais”. 

O TropLux oferece um cadastro de cidades e localidades padrões na opção Localização da Cidade. A 
simulação foi feita para a cidade de Maceió-AL. 

 

Figura 35: Tela “Localização da Cidade”. 

A cada passo de inserção dos dados no menu Entrada, recomenda-se rodar a “Verificação do Projeto” 
e a “Verificação do Solo”. Isto permite verificar se as informações fornecidas na Entrada de Dados 
foram processadas pelo TropLux de forma correta (Ver Figura 36 e 37).  
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Figura 36: Menu Verificação. 

 

Figura 37: Dados processados na janela “Verificação do Projeto” corretamente. 

A seguir é feito o processamento dos dados: 
No menu Processamento > Iluminância, abre-se a janela “Lote” onde foi processada a iluminância para 
um conjunto de pontos localizados dentro da sala.  
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Primeiramente faz-se necessário a definição dos seguintes dados: 
a) As coordenadas do ponto específico (Ponto(s), Malha, Média do Plano ou Malha ISSO/CIE 

8995). 
b) Tipos de Céu. 
c) Horários (dias e meses). 
d) Azimutes. 

 

 

Figura 38: Menu “Processamento”. 

 

3.1.1 As coordenadas do ponto específico 

Para o modo de processamento usou-se a opção Grid para obter os valores da média anual de 
iluminância para 25 pontos dentro do ambiente.  
Na opção coordenadas dos pontos utilizou-se X(5); Y(5); Z(1), determinando assim a quantidade de 
pontos em cada eixo, no caso em questão 25 pontos. 
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Figura 39: Planta Baixa e Corte indicando o Grid para obter os valores da média anual de iluminância 

para 25 pontos dentro do ambiente. 

 

3.1.2    Tipos de Céu 

O programa permite escolher entre 16 diferentes tipos de céus: 
• 1 - Encoberto, gradação alta, (Aproxima-se do Céu Encoberto CIE Tradicional). 
• 2 - Encoberto, gradação alta, brilho aumenta na direção ao Sol. 
• 3 - Encoberto, gradação moderada, uniforme em azimute. 
• 4 - Encoberto, gradação moderada, brilho aumenta na direção ao Sol. 
• 5 - Céu Uniforme. 
• 6 - Parcialmente Nublado, gradação moderada, brilho aumenta na direção ao Sol. 
• 7 - Parcialmente Nublado, gradação moderada, região solar mais brilhante. 
• 8 - Parcialmente Nublado, relativamente uniforme, coroa solar limpa. 
• 9 - Parcialmente Nublado, sol sombreado. 
• 10 - Parcialmente Nublado, região solar mais brilhante. 
• 11 – Céu Branco-azulado com coroa solar limpa. 
• 12 - Céu Claro padrão CIE clássico com baixa turbidez. 
• 13 - Céu Claro padrão CIE clássico com alta turbidez. 
• 14 - Céu com turbidez sem nuvens com coroa solar ampla. 
• 15 - Céu Branco-azulado com turbidez e ampla coroa solar. 
• 16 - Céu Dinâmico.( O Céu Dinâmico não se caracteriza como um céu padrão da CIE) 
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• Os tipos de céu adotados foram o céu 3, 7 e 12.  Deve-se observar que os diversos céus devem 
ser escritos separados por espaço. 

3.1.3    Horários 

Também é possível escolher a hora, o dia e o mês em que será feita a simulação. No caso em questão, 
a simulação foi feita para todos os dias do ano (1:12 – isto significa mês 1 (janeiro) até o mês 12 
(dezembro) e nos horários entre 7 e 17h.  
Como exemplo pode-se adotar um intervalo de meses e dias: 

a) Adotando somente o mês janeiro e fevereiro, deve-se digitar: 1:2 
b) Adotando somente os horários 7, 8 e 9h, deve-se digitar os números separados por espaço: 7 

8 9 

3.1.4    Azimutes  

As aberturas (janelas) foram orientadas para o Norte (azimute 180°), Sul (azimute 0°), Leste (azimute 
270°) e Oeste (azimute 90°).  A tabela a seguir apresenta oito possíveis orientações de aberturas, com 
seus azimutes correspondentes. 
 

ABERTURA PARA NORTE ABERTURA PARA SUL ABERTURA PARA LESTE ABERTURA PARA OESTE 

   
 

ABERTURA PARA 
NORDESTE 

ABERTURA PARA 
SUDOESTE 

ABERTURA PARA 
NOROESTE 

ABERTURA PARA SUDESTE 

    

 
Figura 40: Ângulo correspondente a orientação das aberturas. 

 
Obs: Neste caso o Azimute é o ângulo na horizontal, marcado entre o Norte e o eixo x, no sentido 
horário. 
Concluídas todas essas etapas, é possível inicializar a simulação. Para isso, clica-se em “Processar”. 
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Figura 41: Janela “Processando Iluminâncias”. 
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3.2 EXTRAÇÃO DE DADOS 

Enquanto os dados estão sendo processados é possível visualizar a janela “Processando 
Iluminâncias”. 
 

 

Figura 42: Menu “Processamento”. 
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Figura 43: Finalização do processamento. 

 

Finalizada a simulação, os dados extraídos podem ser visualizados através do menu Saída, na janela 
“Diagnóstico”.  

 

 

Figura 44: Menu Saída: “Diagnóstico”. 

Na janela Diagnóstico faz-se um diagnóstico do desempenho luminoso do ambiente interno, baseado 
no conceito da Iluminância Útil de Luz Natural (UDI) e em análises estatísticas de valores médios, 
máximos e mínimos na amostra escolhida. Em seguida, seleciona-se o tipo de processamento utilizado. 
 
Nota: 

1) A melhor opção, e mais indicada, para análise de malha no TropLux é a “estatísticas de malha”, 
e a melhor opção para análise ponto a ponto é a “iluminância”. A opção de diagnostico serve 
apenas para UDI. Há também a possibilidade de geração dos resultados por meio de Gráficos 
de isocurvas. 
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Figura 45: Escolher o tipo de processamento. 

Os valores de E1, E2 e E3, correspondem aos limites dos intervalos de iluminância útil, que são 
mostrados no lado direito da janela. O padrão adotado é de 100 lx, 500 lx e 2000 lx.  
 

 

Figura 46: Janela “Diagnóstico de Iluminância”. 

O programa permite variar o Azimute e o Céu. Depois de selecionar a combinação Azimute x Céu, 
clica-se na opção “Processar”. Em seguida os valores médio, máximo e mínimo de iluminância 
aparecem. Como isso se processa: 
 
Neste exemplo é possível variar o azimute, o dia, a hora e o céu.  
A seguir são apresentadas algumas possibilidades de combinações entre azimute, dias, horários e céu 
para obtenção dos resultados. 

a) Escolhendo um azimute, um único dia, um único horário e um céu. 
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Figura 47: Janela “Diagnóstico de Iluminância”. 

 

b) Escolhendo um azimute, um único dia, vários horários do dia (podem ser todos os horários) 
e um céu. 
 

 

Figura 48: Janela “Diagnóstico de Iluminância”. 

c) Escolhendo um azimute, vários dias (podem ser também todos os dias do ano), um único 
horário e um céu. 
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Figura 49: Janela “Diagnóstico de Iluminância”. 

d) Escolhendo um azimute, vários dias (podem ser também todos os dias do ano), vários 
horários (podem ser todos os horários) e um céu. 

  
 

Figura 50: Janela “Diagnóstico de Iluminância”. 

 

Ao final da seleção das combinações faz-se necessário clicar na opção “Processar” onde são obtidos 
os valores médios da iluminância.  
 

 
Figura 51: Janela “Diagnóstico de Iluminância”. 
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