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RESUMO

CORREIA, Andreia Gurgel Umbelino.  Avaliação Pós-Ocupação da iluminação natural 
das salas dos setores de aulas teóricas da Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte. 2008. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte ), Natal. 

O objetivo deste trabalho é avaliar a iluminação natural dos setores de aulas teóricas 

da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, utilizando a metodologia da 

Avaliação Pós-Ocupação, com aplicação de questionários e medições dos níveis de 

iluminância no interior das salas de aula. Inicialmente, para verificar a satisfação dos 

usuários, foi feita uma abordagem geral dos aspectos relacionados à iluminação 

natural: suas características, disponibilidade, fontes, sistemas de abertura e 

ferramentas de avaliação. Posteriormente, foram determinados os níveis de 

iluminância necessários para o desenvolvimento das atividades em sala de aula e a 

Avaliação Pós Ocupação (APO) que foram utilizados nas análises dessa pesquisa. 

Em seguida, fez-se a caracterização do Campus da UFRN, definição dos modelos 

que serviram de base para a realização da coleta de dados, detalhamento dos 

procedimentos utilizados e descrição do processamento e análise dos dados. 

Também procurou-se destacar os resultados que esclarecem as questões 

levantadas através de análises quantitativas e/ou qualitativas dos dados e 

finalmente, o trabalho constata a elevada satisfação dos usuários apesar da 

verificação de problemas como ocorrência de reflexos no quadro, falta de 

uniformidade e, ocasionalmente, baixos níveis de iluminância. 

Palavras-chave: Iluminação natural. Avaliação Pós-Ocupação. Salas de aula. 



ABSTRACT

CORREIA, Andreia Gurgel Umbelino. Post-Occupancy Evaluation of natural light of the 
classrooms’ sectors at Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 2008. 
Dissertation  (Master Degree of Architecture and Urbanism of the Federal University of Rio 
Grande do Norte), Natal. 

The objective of this study is to assess the natural light of the classrooms’ sectors, at 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte. It was applied the Post-Occupation 

Evaluation technique, by using questionnaires and brightness levels measurements 

inside the classrooms. In order to check the users’ satisfaction degree, it was initially 

done a general approach on the related aspects to natural light: their characteristics, 

availability, sources, opening systems and evaluating tools. It was also determined 

the necessary brightness levels for the activities development in the classroom and 

the Post-Occupation Evaluation technique used in the search analyses. Then, it was 

made the UFRN Campus` characterization; the models` definition which formed the 

data collection basis; the detailing of the procedures used in the research, the 

processing description and the data analysis. Subsequently, the results that clarify 

the issues raised were shown through quantitative and / or qualitative data analyses. 

This research notes a high level of  satisfaction by the users, despite some problems 

such as the reflections occurrence on the board, the lack of uniformity and, 

occasionally, the brightness low levels.

Keywords: Natural Lighting. Post-Occupancy Evaluation. Classrooms.  
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1 INTRODUÇÃO 

Dentre vários motivos que levam os arquitetos a utilizarem a iluminação natural em 

seus projetos, podemos destacar: a qualidade da luz, a comunicação visual com o 

meio externo, a redução do consumo de energia e benefícios psicológicos e 

fisiológicos para os usuários. 

Além das características da iluminação natural, acima mencionadas, podemos 

salientar a variabilidade. A maioria dos estudiosos considera-a uma vantagem, pois 

proporciona um ambiente dinâmico, responsável pelo aumento da concentração dos 

usuários.

Os sistemas de iluminação artificial são responsáveis por grande parte da energia 

consumida em uma edificação e vêem se tornando um dos principais alvos na busca 

da eficiência energética. O potencial de economia de energia elétrica pela utilização 

da iluminação natural depende das características arquitetônicas da edificação (ex: 

tamanho e orientação das janelas), do entorno (obstruções de edificações e 

vegetação), latitude, condições meteorológicas e da estratégia de controle da 

iluminação artificial. De acordo com Souza (2003), a redução no gasto de energia 

proporcionada pela utilização da luz natural, quando associada aos controles da 

iluminação artificial, pode chegar a 87%. Dessa forma, o uso da iluminação natural 

como principal fonte de luz durante o período diurno é possível, sobretudo em 

regiões como a nossa.

Embora a atual tecnologia permita a criação de projetos de iluminação 

energeticamente eficientes e aparentemente ergonômicos, estes sistemas somente 

darão o retorno esperado se o usuário final for levado em consideração. É 

importante ressaltar a importância da conscientização e aceitação dos usuários 

desses ambientes. Pouco adiantaria a implantação de sistemas eficientes de 

iluminação natural, se os usuários continuassem com os hábitos de acenderem as 

luzes ao entrar nos ambientes.

O objetivo dessa dissertação é avaliar o desempenho da iluminação natural nas 

salas dos setores de aulas teóricas da UFRN, na cidade de Natal/RN. Abordando a 
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influência da arquitetura no desempenho luminoso, é feita a caracterização do 

entorno, a identificação das refletâncias internas e dimensões das salas de aula e 

caracterização das aberturas (orientação, dimensões, localização, tipo de material 

iluminante, etc). Posteriormente, é verificada a opinião dos usuários acerca das 

características da iluminação natural das salas de aula. A metodologia utilizada terá 

como base a APO (Avaliação Pós-Ocupação) através do cruzamento de 

informações de medições dos níveis de iluminância e simultânea aplicação de 

questionários.

O assunto dessa pesquisa está relacionado às decisões arquitetônicas e 

desempenho energético de edificações, portanto inserindo-se na linha de pesquisa 

Projeto, Morfologia e Conforto no Ambiente Construído, do Programa de Pós-

Graduação em Arquitetura e Urbanismo – PPGAU. Além disso, insere-se nos 

objetivos da base de pesquisa Conforto Ambiental e Eficiência Energética, 

coordenada pelos Professores Doutores Aldomar Pedrini e Virgínia Maria Dantas de 

Araújo.

1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 OBJETIVO GERAL 

Avaliar o desempenho da iluminação natural das salas dos setores de aulas teóricas 

da UFRN, localizados na cidade de Natal/RN, com base em aferições técnicas e na 

satisfação dos usuários. 

1.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Identificar a orientação e as tipologias das aberturas para iluminação nas salas 

dos setores de aulas teóricas da UFRN, bem como as características de 

refletâncias internas desses ambientes. 

b) Analisar o comportamento da iluminação natural nas salas de aula no decorrer do 

dia através de medições em diversos horários. 
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c) Verificar a satisfação dos usuários em relação ao desempenho luminoso das 

salas dos setores de aulas teóricas da UFRN. 

1.2 METODOLOGIA 

A metodologia da pesquisa foi desenvolvida seguindo quatro fases de trabalho: 

pesquisa bibliográfica, documental, de campo e de laboratório. As mais importantes 

foram a coleta de dados em campo e a pesquisa de laboratório.  

A pesquisa bibliográfica teve por objetivo o levantamento de dados e de informações 

relacionadas ao assunto da pesquisa e relevantes para seu desenvolvimento. Foram 

abordados os temas: iluminação natural, simulação da iluminação com softwares,

conforto luminoso e normas de iluminação em edificações. A pesquisa bibliográfica 

permitiu o desenvolvimento do referencial teórico que embasou a pesquisa, 

contextualizando-a na linha de pesquisa e a relacionando com outros estudos 

realizados.

A pesquisa documental consistiu no levantamento de dados que foram tratados 

analiticamente para utilização na pesquisa em laboratório. Esses dados foram 

obtidos principalmente a partir dos projetos arquitetônicos dos setores de aula do 

Campus Central da UFRN.

Na pesquisa de campo, realizada nas salas de aulas da UFRN, foram coletadas 

informações sobre tipologias arquitetônicas, caracterizando o entorno, as salas de 

aula e as aberturas destas. Posteriormente foi realizada a APO, combinando 

medições dos níveis de iluminância internos das salas de aula e aplicação dos 

questionários para avaliação do desempenho da iluminação natural no interior dos 

ambientes e verificação da satisfação dos usuários. 

A pesquisa de laboratório teve como objetivo analisar os dados coletados 

estatisticamente, estabelecendo as condições de controle sobre as variáveis 

independentes que operam sobre o objeto de estudo. Essa pesquisa foi realizada 

nas seguintes etapas: 
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a) Construção de modelos representativos com as tipologias encontradas nos 

setores de aulas teóricas da UFRN; 

b) Levantamento e estudo comparativo entre os softwares de iluminação natural 

existentes;

c) Análise dos resultados obtidos através de modelos gráficos e de dados 

estatísticos provenientes das simulações, medições e aplicação dos 

questionários;

1.3 HIPÓTESES 

1. A média dos níveis de iluminância não representa adequadamente o 

desempenho da iluminação natural nas salas de aula devido à falta de 

uniformidade proporcionada por sistemas de iluminação lateral; 

2. A simulação computacional é uma ferramenta eficiente para a avaliação do 

desempenho da iluminação natural; 

3. A média dos níveis de iluminância não é suficiente para suprir as necessidades 

de iluminação nas salas de aula; 

4. Os usuários não estão satisfeitos com o desempenho da iluminação natural nas 

salas de aula devido aos baixos níveis de iluminância e ao ofuscamento 

proveniente de portas e janelas. 

1.4 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

Inicialmente é apresentada a revisão bibliográfica, onde são destacados os 

benefícios da luz natural, suas características e sua relação com a economia de 

energia. São descritos a disponibilidade de luz natural, os níveis de iluminância e as 
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fontes de luz natural existentes. Ainda são relacionados os sistemas de iluminação 

natural, com destaque particular para os sistemas laterais, que são os existentes nos 

setores de aulas teóricas da UFRN. O capítulo também inclui um estudo comparativo 

de ferramentas de avaliação do desempenho da luz natural e a descrição dos 

métodos e técnicas da Avaliação Pós-Ocupação (APO) enquanto estratégia da 

pesquisa.  

O capítulo seguinte apresenta uma metodologia para avaliar o desempenho da luz 

natural. Inicia com a caracterização do Campus Central da UFRN, a descrição da 

APO, a definição dos modelos que serviram de base para a realização da coleta de 

dados, a determinação da altura do plano de trabalho e do método da coleta dos 

níveis de iluminância internos dos ambientes e refletância das superfícies. 

Posteriormente, é feito um estudo para determinação do software de simulação 

computacional e do tipo de céu mais adequado para a execução de simulações da 

iluminação natural para a cidade de Natal/RN.

A apresentação e análise dos dados obtidos através das medições in loco e 

aplicação de questionários é apresentada no quarto capítulo. Os setores de aulas 

teóricas do Campus Central são descritos através de suas características 

construtivas. Em seguida, é feita uma avaliação técnica onde são definidas zonas de 

iluminação adequadas às situações de aulas. Numa próxima etapa, é feita uma 

Avaliação Pós-Ocupação, que leva em consideração a opinião dos usuários quanto 

às questões relacionadas à iluminação natural no interior das salas de aula. 

Posteriormente, comparou-se a avaliação técnica e Pós-Ocupacional, com vistas a 

se encontrar uma correlação entre elas.  

No quinto e último capítulo são apresentadas as conclusões e limitações 

encontradas neste trabalho, acrescidas de sugestões para trabalhos futuros, 

correlatos com os temas expostos nessa dissertação.  
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

A história da arquitetura de todas as épocas é muito rica em exemplos do 

valor dado à iluminação natural em diferentes tipologias de edifícios, valor 

este sempre carregado de muita sensibilidade e de entendimento intuitivo 

da força da luz natural como modeladora de formas, como elemento 

dinâmico que permite o contato do interior com o exterior, que traz a 

percepção da temporalidade aos ambientes interiores e exerce papel 

fundamental na integração da arquitetura com o meio (SCARAZZATO, 

2004, p. 24).

Com o advento da Revolução Industrial e o surgimento da luz elétrica, a iluminação 

dos ambientes não estava mais restrita às regiões próximas às aberturas. As 

lâmpadas tomavam o lugar de velas e lamparinas. Com os custos de energia 

relativamente baixos, o uso da luz artificial tornou-se cada vez mais difundido. Essa 

utilização da iluminação artificial indiscriminada teve que ser revista a partir da 

década de 70 do século passado com a crise mundial de energia e em nível nacional 

com a crise energética brasileira em 2001, trazendo como conseqüências a política 

de racionamento, o aumento nos preços de combustíveis e de energia. Tornando 

necessário novamente o aproveitamento dos recursos naturais nas edificações. 

Apesar de ser pouco explorada, a utilização da iluminação natural é imprescindível 

não só no que se refere aos aspectos do conforto luminoso e da conservação de 

energia, mas também no equilíbrio emocional, na produtividade e nos 

relacionamentos interpessoais. É necessário ainda o desenvolvimento de pesquisas 

e estudos que tornem os sistemas de iluminação natural mais eficientes.

Este capítulo visa apresentar uma revisão de literatura sobre a iluminação natural, 

onde inicialmente são expostas suas características, destacando as qualidades da 

luz, a variabilidade, seu uso como elemento de projeto, a comunicação visual com o 

meio externo, a eficácia luminosa e sua relação com a conservação de energia. 

Também são abordados os conceitos de nível de iluminância, as fontes de luz 

(subdivididas em luz do sol, do céu e de fontes indiretas) e os sistemas de 

iluminação natural. Nesse último item são descritos os sistemas de iluminação 

zenital, iluminação lateral e os equipamentos auxiliares para proteção solar e 
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maximização da utilização da luz natural. Posteriormente é feita uma exposição da 

disponibilidade da luz natural para regiões tropicais e um estudo comparativo de 

ferramentas de avaliação do desempenho da iluminação natural, com a descrição 

das técnicas de modelos físicos em escala, ferramentas simplificadas e códigos 

computacionais. Por último, é feita a descrição do método da Avaliação Pós-

Ocupação.

2.1 Características da Iluminação Natural 

A luz natural, ou qualquer outra fonte de luz é uma manifestação visual de energia, 

percebida pelo olho humano na faixa de radiação eletromagnética com 

comprimentos de onda entre 380 e 760 nm, aproximadamente. A faixa do espectro 

da radiação solar que atinge a superfície da Terra inclui também outros 

comprimentos de onda fora do alcance da visão humana, ou seja, aqueles mais 

curtos (raios ultravioleta) - que são capazes de danificar sensivelmente alguns 

materiais, alterando as suas cores - e os comprimentos de onda maiores (raios 

infravermelho), que produzem calor. 

A luz natural é aquela proveniente do sol, seja em forma direta, através dos raios 

solares, ou indireta, de forma difusa em função da refração e reflexão dos raios 

solares na atmosfera, ou ainda de forma refletida através da vegetação, dos edifícios 

ou outros objetos existentes na superfície da terra.

A luz natural possui algumas características que podem ser bem exploradas em um 

projeto de iluminação natural, como intensidade, direção, cor, duração e 

mutabilidade ao longo do tempo. Diversas são as razões que podem justificar a 

utilização dela como fonte de iluminação.  
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2.1.1 Qualidade da luz 

A qualidade da luz é um dos mais importantes motivos para se utilizar a luz 
natural em construções. A luz diurna, provinda do sol ou da abóbada 
celeste, engloba todo o espectro da radiação luminosa... É a fonte de luz 
que mais combina com as necessidades visuais dos seres humanos 
(CABÚS, 1997, p. 11). 

A luz natural tem ainda a vantagem de reunir de forma equilibrada todas as cores 

existentes na natureza, sendo também chamada de luz branca. Complementando 

esse raciocínio, Cabús (1997) diz que o olho humano ajusta-se às fontes de luz e 

altera sua percepção da cor em função da composição espectral da radiação 

luminosa. Sendo assim, a visão das cores dos objetos pode variar em função da 

fonte de luz. Apesar dos avanços na tecnologia de lâmpadas elétricas, ainda hoje a 

luz natural é considerada como a que apresenta melhor reprodução das cores. Por 

isso, para uma mesma tarefa é possível iluminar naturalmente um ambiente com 

uma menor quantidade de luz, que através de luz artificial.

2.1.2 Variabilidade 

A variabilidade é uma das principais características da luz natural. Isto acontece não 

apenas em quantidade, mas também de forma qualitativa, com a mudança da cor 

durante o dia. A variação pode acontecer pelas mudanças regulares da trajetória 

solar, por mudanças produzidas por fenômenos meteorológicos e pelo movimento 

das nuvens. Essa variabilidade é função ainda da posição geográfica do local, 

situação do entorno, época do ano, horário do dia, condições de céu e das variáveis 

arquitetônicas.

Em sua dissertação de mestrado, Cabús (1997) faz um apanhado da opinião de 

diversos estudiosos acerca das vantagens e desvantagens da variabilidade da luz 

natural. Dessa forma, alguns autores observam que essa característica dá mais 

prazer que a monotonia dos ambientes iluminados artificialmente. Outros defendem 

a idéia de que essa é uma característica inconveniente porque no decorrer de 

poucos minutos pode ocorrer uma grande variação na iluminação, apenas com a 

passagem de nuvens. Há ainda quem não considere necessariamente uma 

desvantagem, uma vez que sob certas circunstâncias, a variação na iluminação 

proporciona uma maior concentração na atividade exercida. 
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2.1.3 Comunicação Visual com o Meio Externo 

Muitos estudos já foram feitos no sentido de pesquisar a importância da visão do 

meio externo por parte dos ocupantes das edificações. Neles, a maioria das pessoas 

expressou seus desejos de contato com o mundo exterior. No entanto é importante 

também observar, caso a caso, a qualidade e a conveniência do uso das aberturas. 

A sua localização pode representar diferentes enfoques das necessidades de visão 

do exterior. Enquanto aberturas zenitais permitem uma visão da abóbada celeste, as 

aberturas laterais permitem observar não só parte do céu como o horizonte e a 

paisagem externa. 

2.1.4 Eficácia Luminosa da Luz Natural 

O consumo de energia de um edifício está condicionado ao seu projeto 

arquitetônico. Assim, um edifício será mais eficiente energeticamente que outro 

quando proporcionar as mesmas condições ambientais com menor consumo de 

energia. Para Loe e Rowlands (1995 apud SOUZA, 2003) a eficiência energética em 

um projeto de iluminação está também relacionada com a eficiência visual, ou seja, 

o sistema deve fornecer uma iluminância suficiente sem desconforto visual. 

Em razão do aquecimento provocado pela incidência direta da luz solar, bem como 

da forte intensidade luminosa, a luz solar direta não deve ser adotada para fins de 

iluminação natural. Cabús (2002) defende que um critério básico para design da luz 

do dia para o trópico úmido é o sombreamento direto do sol e redução da visibilidade 

do céu, sem perder a área de ventilação e manter os níveis de iluminância maiores 

que o mínimo necessário. Dessa forma, deve-se ter o cuidado de dimensionar 

corretamente as aberturas, visando obter a quantidade de luz necessária, sem 

elevação térmica do ambiente.

Segundo Moore (1991 apud CABÚS, 1997), toda a energia advinda de fontes 

luminosas é convertida em calor dentro da edificação. A eficácia do sol e da 

abóbada celeste é significativa quando comparada com as fontes artificiais. Apesar 

do grande ganho de calor proveniente dessas fontes, elas introduzem 

proporcionalmente menos calor por iluminação dentro das edificações.
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2.1.5 Conservação de energia 

Um elevado potencial de economia de energia pode ser alcançado se a 
iluminação natural for utilizada como uma fonte de luz para iluminar os 
ambientes internos. No entanto, a iluminação natural não resulta 
diretamente em economia de energia. A economia só ocorre quando a 
carga de iluminação artificial pode ser reduzida através de sua utilização. 
Existem poucas edificações em que a iluminação natural possa suprir o 
total de iluminação necessária, da mesma forma, existem poucas 
edificações em que a iluminação natural não possa contribuir 
significativamente na iluminância do ambiente (GHISI e LAMBERTS, 1997).

Tem-se observado freqüentemente na cidade de Natal/RN, e em todo o país, que a 

preocupação com o aquecimento dos ambientes internos tem levado ao uso de 

proteções solares internas excessivas, como cortinas e persianas. O resultado é o 

bloqueio da luz natural necessária para o cumprimento das tarefas, o uso 

permanente dos sistemas artificiais de iluminação e o desperdício de energia. 

De acordo com vários estudos, o correto uso da iluminação natural pode reduzir de 

maneira significativa o consumo de energia elétrica em edificações. De acordo com 

Vianna e Gonçalves (2001), o uso da luz natural juntamente com a artificial em 

edifícios não-residenciais pode alcançar, mediante a garantia do controle eficiente 

do sistema e especificação de suas instalações, economias de 30% a 70%. Projetos 

desenvolvidos que considerem a luz natural chegam a alcançar o nível de 

iluminância necessário em 80% a 90% das horas diurnas do ano, economizando 

consideráveis quantidades de energia elétrica.

Souza (1995) verificou, através de simulações, que o aproveitamento da luz natural 

proporciona uma redução de 35% a 70% no consumo de energia elétrica empregada 

diretamente no sistema de iluminação artificial de prédios de escritórios, 

representando uma redução de 10% a 35% no consumo total da edificação. SOUZA 

(2003) verificou ainda que o potencial de aproveitamento da luz natural em um 

edifício pode chegar a 87% se utilizadas janelas em paredes opostas e o nível de 

iluminância mínimo atendido for de 300 lux.

O potencial de economia pelo uso da luz natural é diretamente determinado pelos 

fatores de localização geográfica, clima, entorno, uso e características físicas do 

projeto. Segundo Vianna e Gonçalves (2001), quanto mais baixa a latitude da 

cidade, maior a quantidade e qualidade da luz disponível, na mesma medida em que 

diminuem as necessidades de aquecimento. Para o caso da cidade de Natal/RN, 
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latitude de 5º45’54”S (figura 2.1), o potencial de utilização da iluminação natural é 

enorme e pouco explorado. 

Figura 2.1 - Natal: posição geográfica 

Uma das maneiras de minimizar o tempo de utilização do sistema de iluminação 

artificial é através do aproveitamento da luz natural associado a controles 

automáticos. Sistemas de controle em resposta aos níveis de iluminação natural 

atuam sobre o sistema de iluminação artificial regulando-o ou desligando-o quando 

este não se faz necessário. Os sistemas automáticos de controle de múltiplos 

passos e os sistemas automáticos dimerizáveis apresentam-se como opções a 

serem utilizadas em sistemas integrados de iluminação natural e artificial e como 

uma solução altamente eficaz na redução do consumo de energia e qualidade de 

iluminação.  

Uma outra forma de otimizar o uso da iluminação natural é aumentando a refletância 

das superfícies. A utilização de cores claras nas superfícies de ambientes internos, 

além de melhorar o rendimento da iluminação natural, possibilita a redução da 

potência instalada em iluminação artificial e torna os espaços mais claros. 
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Bracarense et al (2005) estudou as relações existentes entre os tamanhos de 

janelas, beirais e as refletâncias internas das superfícies. A análise dos dados 

comprovou que a condição de refletância interior afeta a eficiência da distribuição de 

luz natural no ambiente. Os resultados obtidos no experimento do modelo na cor 

branca superam em muito o do modelo preto mostrando claramente a influência da 

refletância dos acabamentos escolhidos no nível de iluminância interior. Segundo 

Vianna e Gonçalves (2001), a cor dessas superfícies é o principal elemento a ser 

considerado no projeto de iluminação interno de um ambiente, juntamente com a 

textura, dimensão e posição relativa do elemento externo em relação à janela, pois 

afetarão significativamente a aparência, quantidade e qualidade da iluminação nos 

interiores.

2.2 Disponibilidade de Luz Natural 

Com relação ao nível de iluminância interno proporcionado pela luz natural, Souza 

(2003) defende a idéia de que dependem de dois fatores principais:  

 Características do ambiente construído (geometria do ambiente, tamanho e 

orientação das janelas, refletância das superfícies, vizinhança, etc.) e; 

 Disponibilidade de luz natural externa, que depende da distribuição de 

luminâncias do céu.  

O nível de iluminância da luz natural está sempre variando, tanto ao longo do dia 

quanto ao longo do ano, quando mudam as condições climáticas e atmosféricas. 

Como citado anteriormente, a latitude do local também influencia a iluminação 

tornando os benefícios da luz natural mutáveis de região para região e interferindo 

na quantidade de horas em que a luz do sol está disponível. A quantidade e o tipo 

de nuvens também alteram a disponibilidade de luz natural, assim como a névoa e a 

poeira suspensa na atmosfera.

De acordo com Vianna e Gonçalves (2001), os principais fatores na determinação da 

disponibilidade da luz natural podem ser definidos como: 

Clima, como principal agente definidor dos tipos de céu; 
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Características físicas e geográficas, que lidam com dados de latitude, 

continentalidade e altitude, entre outros; 

Sazonalidade, que de acordo com o movimento do sol estabelece variações 

de luminosidade, variando com a época do ano e a hora do dia; 

Qualidade do ar;

Orientação; e

Configuração morfológica do entorno construído.

As condições climáticas exercem influência direta na determinação da configuração 

básica dos tipos de céu. Em regiões de clima temperado, o céu é 

predominantemente nublado. No clima quente e seco, o céu é claro e adquire um 

aspecto azulado e não muito brilhante pela pouca quantidade de partículas de água 

na atmosfera. Já no clima quente e úmido, o céu aparece como parcialmente 

nublado e com muita luminosidade. 

O céu de luminosidade uniforme e o céu encoberto correspondem à condição de céu 

encoberto por espessas nuvens, com atmosfera carregada de poeira e sol não 

visível. No céu encoberto está incorporada a variação de luminosidade da região do 

horizonte para o zênite, sendo esta última três vezes mais brilhante. No céu claro, a 

atmosfera apresenta-se limpa e o Sol é visível, sem a presença de nuvens. Neste 

caso, as partes mais altas do céu, pela proximidade com a posição do Sol, alcançam 

uma intensidade luminosa aproximadamente 40 vezes maior que a da linha do 

horizonte.

A intensidade da luz obtida diretamente de raios solares em um dia de céu claro 

varia de acordo com a espessura da camada atmosférica que os raios têm que 

atravessar. Por essa razão, a luz natural é menos intensa no nascer e no pôr-do-sol 

que ao meio-dia, assim como menos intensa em latitudes altas que em baixas. Da 

mesma forma, a latitude também determina a duração do período de disponibilidade 

de luz natural ao longo do ano. Nas localidades mais próximas do Equador, onde as 

latitudes são mais baixas, a variação de luz ao longo do ano não se apresenta tão 

discrepante como em relação às regiões de altas latitudes. 

Na ação de absorver e refletir parcialmente a luz direta emitida pelo Sol, as camadas 

de ar próximas aos níveis das atividades urbanas, quando bastante carregadas de 
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partículas e gases poluentes, prejudicam significativamente a quantidade de luz 

natural, que pode chegar aos interiores da cidade com até 60% de redução. 

(VIANNA e GONÇALVES, 2001). 

A orientação dos planos verticais das fachadas também é de grande importância no 

que se refere à disponibilidade de luz. Quando estão voltadas para as regiões do 

céu por onde o Sol faz sua trajetória, tendem a receber intensidades luminosas 

maiores e por períodos mais longos do dia mesmo em regiões de céu encoberto. 

Dessa forma, a orientação Norte para o Hemisfério Sul oferece maior disponibilidade 

de luz natural ao longo de todo o ano. No caso da cidade de Natal/RN esse 

fenômeno não é tão notável devido à proximidade da Linha do Equador e menor 

influência das variações anuais da posição do sol.  

A proximidade entre as construções afeta também a luminosidade no interior dos 

espaços construídos. Dessa forma, obstruções naturais ou construídas podem 

diminuir ou aumentar a quantidade de luz que chega ao interior de um edifício. Por 

minimizar a visão que aquele interior tem do céu ou por refletir a luz do Sol 

diretamente para o interior da edificação. A ação de sombreamento sobre a 

envoltória de edificações provoca efeitos que podem ou não ser desejáveis, 

dependendo do programa de funções e da necessidade de se proteger ou não do 

calor e da luminosidade excessivos.  

De acordo com pesquisa desenvolvida por LAAR (2001), a CIE (Comission 

Internationale de l´Eclairage) determina que o nível de iluminância externo máximo é 

de 60.000 lux para céu claro e de 21.992 lux para céu intermediário. Porém o autor 

diz que o nível de iluminância da abóbada celeste tropical é maior que a 

determinada por essa Comissão. Vianna e Gonçalves (2001), dizem que cerca de 

134.000 lux são recebidos pela atmosfera terrestre, onde aproximadamente 20% é 

absorvida e 25% é refletida de volta ao espaço. Uma parte dos 55% restantes chega 

à superfície da terra em forma de raios solares, que é a chamada luz direta. Outra 

fração é difundida pelas camadas da atmosfera, nuvens e outros elementos, 

compondo a luz difusa. Pelo fato da luz difusa ser emitida pelo céu em todas as 

direções, é caracterizada como uma fonte primordialmente homogênea.
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Em relação ao Brasil, compreendido entre as latitudes de 0º e 32º Sul 

aproximadamente, Vianna e Gonçalves (2001) declaram que os níveis de 

iluminância chegam a ultrapassar 70.000 lux ao meio dia no inverno e 100.000 lux 

no mesmo horário no verão. Já o software DLN (Disponibilidade de Luz Natural) 

desenvolvido por Scarazzato (1995) determina que para a cidade de Natal/RN os 

níveis de iluminância de um dia típico podem chegar a 120.000 lux em situações de 

céu claro ao meio dia, 102.600 lux para céu parcialmente encoberto e 21.200 lux 

para situações de céu encoberto, conforme pode ser visto na figura 2.2 a seguir. 

Figura 2.2 - Iluminância de um dia típico para a cidade de Natal/RN (Klux) 
Fonte: SCARAZZATO, 1995

De acordo com Freire (1997), para que a especificação quantitativa da luz do dia em 

interiores possa ser feita são necessários dados sobre a distribuição da luminância 

da abóbada celeste local. Em climas tropicais úmidos não é possível aderir ao 

conceito de céu uniformemente fictício, que exclui qualquer efeito da nebulosidade e 

da luz do Sol, direta ou refletida. Tanto o céu claro como o uniformemente encoberto 

têm distribuição de luminâncias que podem ser previstas com alguma precisão. 

Porém, para o céu parcialmente encoberto isso não é possível de ser feito. Além 

disso, a luz do Sol direta deve ser considerada, tanto em intensidade quanto em 

direção, pois constitui uma parte essencial da iluminação geral num compartimento, 

quando refletida pelas superfícies do entorno ou atingindo materiais transparentes 

ou translúcidos na estrutura do edifício.
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2.3 Níveis de iluminância 

A visão humana tem uma capacidade muito grande de adaptação às condições de 

iluminação existentes. Isso pode ser notado verificando-se a nossa percepção frente 

a condições tão extremas de luz, como o sol direto e à noite. Apesar disso, o olho 

humano só funciona através da luz que é emitida ou refletida por superfícies, 

objetos, pessoas, etc. Por isso, características da superfície, fatores de reflexão e a 

quantidade e a qualidade de luz determinam a aparência do ambiente ou do objeto 

em questão. 

A realização satisfatória de uma tarefa está relacionada com a acuidade visual, com 

a complexidade e a dificuldade da própria tarefa em si, e da capacidade e 

experiência que o próprio indivíduo tem em realizá-la. Os fatores que devem ser 

levados em consideração para determinação do nível de iluminância para tarefas 

visuais são os seguintes: 

 O tamanho dos detalhes críticos dessas tarefas; 

 A distância que esses detalhes são vistos; 

 A luminância das tarefas (fator de reflexão); 

 Os contrastes entre tarefa e entorno; 

 A velocidade com que essa tarefa deve ser desenvolvida; 

 O grau de precisão exigido na sua realização; e 

 Idade de quem realiza. 

É importante balancear a quantidade e a qualidade da iluminação em um ambiente, 

bem como escolher adequadamente a fonte de luz natural ou artificial. Torna-se 

difícil estimar as preferências humanas à iluminação devido à subjetividade das 

pessoas, podendo ser determinadas por fatores sociais, culturais e econômicos. 

Podem ainda variar conforme a idade da pessoa, o horário do dia e as relações 

contextuais com o local. 

O emprego preferencial de luz natural permite às pessoas maior tolerância à 

variação dos níveis de iluminância. Além disso, quanto mais complicada a tarefa a 

ser desenvolvida em um ambiente e quanto mais idade tiver a pessoa, maior deverá 

ser o nível de iluminância de um local. Uma questão a ser destacada está 
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relacionada à aceitabilidade do usuário. De acordo com Yonemura (1981 apud 

SOUZA, 2003), o ambiente visual pode ser satisfatório ou aceitável, mas não 

necessariamente o preferido ou o de condições ideais. Por exemplo, um usuário 

pode preferir X Lux de nível de iluminância, mas achar 0,5X Lux ou 2X Lux um nível 

de iluminância aceitável. 

Ao considerar os critérios para dimensionar a iluminação de um ambiente, deve-se 

ter como principal objetivo habilitar os usuários para o melhor desempenho de suas 

tarefas visuais. Melhoramentos na quantidade e qualidade da iluminação é uma 

contribuição importante para um bom desempenho visual e geralmente aumentam 

também o desempenho da tarefa, sendo essencial um bom contraste entre os 

elementos da tarefa e o fundo. O projetista de iluminação deve ter bem claro que o 

nível de iluminância é apenas um dos fatores que determinam a qualidade do 

sistema. Fatores tais como: brilho das superfícies, contraste entre tarefa e fundo e 

características das fontes (índice de reprodução de cores e temperatura de cor) são 

fatores que devem ser levados em consideração, sob pena dos resultados 

esperados não serem alcançados. Porém, quando se pretende realizar uma análise 

da eficiência energética da edificação, o nível de iluminância torna-se um fator chave 

no processo. 

Segundo Hopkinson et al (1980), para uma correta determinação do nível de 

iluminância de um edifício, é preciso descriminar as características das tarefas 

visuais a serem desenvolvidas de forma que possam ser relacionadas com os dados 

experimentais sobre acuidade visual, brilho e sensibilidade ao contraste. 

Teoricamente esses processos são bastante simples. A tarefa é examinada de 

acordo com sua dimensão e distância aos olhos do trabalhador, ou em termos do 

ângulo subtendido. O contraste crítico, isto é, a diferença de luminância entre as 

áreas críticas da tarefa, é medida e expressa como fração da luminância média. 

Estes dois parâmetros, o nível de iluminância da tarefa e o contraste críticos estão 

relacionados com os elementos básicos a partir dos quais é possível determinar o 

nível de iluminância necessário. 

Segundo Noguchi (2003), o nível de iluminância é uma importante característica da 

iluminação, assim como a distribuição de seus diferentes valores. Para a visão, o 

nível de iluminância ótimo não é necessariamente o mais alto. É, sim, aquele que 
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nos possibilita a melhor visão, um reconhecimento fácil da mensagem visual sem 

nos causar cansaço visual. De acordo com SOUZA (2003), o rendimento visual 

tende a crescer, a partir de 10 Lux, com o logaritmo do nível de iluminância até cerca 

de 1000 Lux, enquanto a fadiga visual se reduz nessa faixa. A partir desse ponto, o 

aumento do nível de iluminância não provoca melhorias no rendimento visual e a 

fadiga começa a aumentar. Dessa forma, recomenda-se usar um nível de 

iluminância máximo de 2000 Lux, conforme pode ser visto na figura 2.3. Caso exista 

a necessidade de um nível de iluminância maior, o aconselhável seria utilizar 

iluminação local como complemento da iluminação geral.

Figura 2.3 - Níveis de iluminância x Desempenho da tarefa. 
Fonte: SOUZA (2003) 

Apesar de não ser levado em consideração aqui no Brasil, um aspecto importante no 

estabelecimento do nível de iluminância diz respeito ao tipo de iluminação que está 

sendo utilizada: natural ou artificial. Segundo Souza (2003), a Alemanha possui duas 

normas de iluminação, uma que recomenda os níveis de iluminância artificial e outra

que trata desses valores quando há a integração com a luz natural. Os valores 

recomendados pela norma que aproveita a luz natural são aproximadamente 40% 

menores que os recomendados quando se utiliza apenas luz artificial. 
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O autor ainda descreve uma pesquisa que compara os níveis de iluminância 

recomendados em 19 países e constata uma variação muito grande. De 1930 até 

1970 os níveis de iluminância aumentaram 10 vezes. A partir de 1970 até a data da 

pesquisa os níveis sofreram uma redução de 2 a 3 vezes, devido à crise energética 

da década de 70 do século passado. As variações mais dramáticas foram verificadas 

nas atividades de leitura (75 a 1000 Lux), de desenho detalhado (200 a 3000 Lux), 

nos quartos de hospitais (30 a 300 Lux), em salas de teste e montagem de 

componentes eletrônicos (200 a 5000 Lux). Os países que recomendam os níveis de 

iluminância mais elevados são a Bélgica, o Brasil e o Japão. Já a Austrália, a China, 

o México e a Rússia têm os níveis mais baixos. 

De forma simplificada pode ser feita uma verificação inicial dos níveis de iluminância 

necessários em um ambiente conforme a tabela 2.1 a seguir.

Tabela 2.1 - valores de iluminância mínimos recomendados 

Nível de 
precisão

Tarefas Iluminância

BAIXA Circulação, reconhecimento facial, leitura 

casual, armazenamento, refeição e 

terminais de vídeo.

100 a 200 lux

MÉDIA Leitura e escrita de documentos com alto 

contraste, participação de conferências.

300 a 500 lux

ALTA Leitura e escrita de documentos com fontes 

pequenas e de baixo contraste, desenho 

técnico.

500 a 1000 lux

Fonte: LAMBERTS, DUTRA & PEREIRA, 2004. 

No Brasil, a ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas - através da NBR 

5413 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 1992) estabelece os 

níveis de iluminância médios mínimos para iluminação artificial em interiores onde se 

realizem atividades de comércio, indústria, ensino, esporte e outras.

Com o objetivo de evitar contrastes excessivos que possam causar ofuscamento, a 

norma especifica que o nível de iluminância de qualquer área do ambiente não seja 
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inferior a 1/10 da adotada para o campo de trabalho. Recomenda ainda que o nível 

de iluminância em qualquer ponto do campo de trabalho não seja inferior a 70% do 

nível de iluminância médio no plano de trabalho. 

Para cada tipo de atividade desenvolvida esta norma indica três níveis de 

iluminância. A seleção de cada um desses valores varia em função da refletância 

das superfícies, dos contrastes, da dificuldade de correção dos erros, da 

produtividade (velocidade de execução), capacidade visual do observador, da 

precisão da tarefa e da freqüência em que esta é executada. Para escolas, a NBR 

5413 (ABNT, 1992) determina os seguintes níveis de iluminância: 

 Salas de aula: 200 - 300 - 500 lux 

 Quadros negros: 300 – 500 – 750 lux 

 Laboratórios: 

o Geral: 150 – 200 – 300 lux 

o Local: 300 – 500 – 750 lux 

 Anfiteatros e auditórios: 

o Platéia: 150 – 200 – 300 lux 

o Tribuna: 300 – 500 – 750 lux 

 Sala de desenho: 300 – 500 – 750 lux 

Nesta pesquisa, será adotado como referência o valor central determinado pela 

norma. Ou seja, 300 Lux para salas de aula. 

2.4 Fontes de Luz 

As fontes de luz natural que incidem no ambiente construído são: a luz direta do Sol, 

luz difundida na atmosfera e luz refletida no entorno. Embora a luz que dispomos em 

um ambiente seja proveniente do Sol, a radiação solar direta geralmente não é 

desejada como fonte primária de iluminação, devido a sua elevada carga térmica e 

luminosa, principalmente na região tropical. A luz que nos interessa num projeto de 

iluminação natural é a luz solar difundida na atmosfera (luz da abóbada celeste) ou 

refletida pelas superfícies do entorno. A luz disponível no interior do cômodo será 
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captada diretamente por aberturas ao meio exterior ou através de superfícies 

transparentes e translúcidas. 

De acordo com Pereira (1995), dados e técnicas precisos são importantes para 

estimar as condições de disponibilidade de luz natural para a avaliação do 

desempenho final de um projeto em termos de conforto visual e consumo de 

energia. Devido à natureza dinâmica da luz natural, são necessárias informações 

climáticas e temporais precisas para a avaliação das opções de projeto. 

No Brasil existem alguns problemas a serem discutidos para um dimensionamento 

preciso acerca da iluminação natural. Primeiro, existe uma grande deficiência no que 

se refere a dados climáticos aplicados ao projeto do ambiente construído, 

principalmente no que diz respeito à quantidade de radiação solar e luminância do 

céu para uso na iluminação de ambientes. O outro problema a ser mencionado é 

relativo à ausência de padrões de distribuição de luminâncias para céus 

parcialmente encobertos, mais comumente encontrados no país. 

2.4.1 Luz Direta do Sol 

De acordo com Pereira (1995) a luz direta do Sol proporciona uma iluminância de 60 

a 110 Klux no plano horizontal (10 a 15 vezes maior que a luz proporcionada por um 

céu encoberto). Para um uso adequado da luz direta, a direção dos raios solares 

pode ser determinada por dois ângulos: o azimute, que define a posição da projeção 

do raio em relação ao norte verdadeiro ou geográfico, e a altura do Sol em relação à 

linha do horizonte. A alta eficiência luminosa e a excelente reprodução de cores da 

luz solar, associadas à abundância durante a maior parte do horário de trabalho e ao 

longo do ano conduzem ao seu aproveitamento como fonte de luz para iluminação 

de ambientes internos.  

No entanto, ela é muito intensa para ser usada diretamente na iluminação de tarefa. 

O alto conteúdo energético (luz e calor) da luz do Sol é geralmente excluído do 

ambiente construído devido aos possíveis efeitos sobre o ambiente, tais como: 

aquecimento, ofuscamento e deterioração física dos materiais. Este alto conteúdo 

energético associado à direção da luz solar são exatamente os principais aspectos a 
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serem considerados para o uso racional da luz direta do sol como fonte luminosa 

para o ambiente construído. 

Uma solução para atenuar esse problema é a utilização de recursos para torná-la 

uma fonte refletida, diminuindo os níveis de iluminância e tornando o foco direcional 

mais uniformemente distribuído pelo ambiente. 

2.4.2 Luz difusa da abóbada celeste 

A luz do céu é resultante dos fenômenos de refração e reflexão aos quais a luz solar 

é submetida ao passar pela atmosfera. Segundo Freire (1997), quando a radiação 

solar passa através da massa de ar, uma parte dessa luz é absorvida e outra é 

dispersa por moléculas de água e partículas de poeira. A cor da luz natural também 

varia de acordo com as condições meteorológicas e a hora do dia. Ela se apresenta 

numa tonalidade branco azulada, quando o céu está claro; num tom praticamente 

branco, quando o céu está encoberto ou com tendência ao vermelho, no pôr do Sol. 

Segundo Pereira (1995), a distribuição das luminâncias da abóbada celeste varia de 

acordo com as condições atmosféricas (nuvens, nebulosidade, poluição atmosférica, 

etc). Enquanto o Sol é uma fonte de luz pontual concentrada, a abóbada celeste 

apresenta-se como uma fonte superficial larga e difusa. Ela produz uma iluminação 

suave e sem atributos direcionais marcantes, relativamente sem sombras. Os níveis 

de iluminância resultantes são menores do que os produzidos pela luz solar direta; 

podendo variar de 5 a 20 klux.

Devido à complexidade de distribuição de diferentes condições reais do céu, a 

NBR15215-2 da ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT 

(2005) referencia três tipos de céus: céu claro, céu encoberto e céu parcialmente 

encoberto. Para essa caracterização, é utilizado o método da cobertura do céu 

preconizado pela National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA, EUA), 

sendo que a cobertura é estimada visualmente pela observação do montante de 

cobertura de nuvens. Assim sendo, apresenta as seguintes condições de céus: 

 Céu claro : 0% a 35% 

 Céu parcial : 35% a 75% 

 Céu encoberto : 75% a 100% 
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Numa condição de céu claro (inexistência de nuvens e baixa nebulosidade), as 

reduzidas dimensões das partículas de água fazem com que apenas os 

comprimentos de onda da porção azul do espectro cheguem à superfície da terra, 

conferindo esta cor ao céu. Sob estas condições, o céu tende a ser mais brilhante 

nas regiões próximas da linha do horizonte, devido à maior espessura da massa de 

ar que a luz tem de atravessar.

De acordo com Freire (1997), a iluminação natural vinda da abóbada celeste num 

dia de céu claro representa cerca de 10% a 15% do valor total da luz disponível 

sobre uma superfície horizontal, incluindo a radiação direta. Se o Sol estiver baixo, a 

porcentagem é maior, apesar da quantidade total de luz ser menor. Desse 

percentual, a maior parcela vem da parte mais clara do céu, que fica em torno do 

disco solar. Exceto na área próxima ao Sol, o céu claro é menos brilhante que a 

maioria dos céus parcialmente nublados e encobertos. Nota-se que a parte mais 

escura de um céu azul, aproximadamente a 90º do Sol, pode apresentar-se 

pouquíssimo luminosa comparando-se a nuvens escuras de um céu nublado. 

Quando existe bruma esta variação é mais discreta, e uma névoa clara pode 

aumentar a reflexão, situação comum nos trópicos úmidos. 

O céu encoberto resulta da reflexão / refração da luz direta do sol em grandes 

partículas de água em suspensão na atmosfera. O resultado é uma abóbada cinza-

claro, com a porção zenital apresentando uma luminância três vezes maior que a da 

porção próxima à linha do horizonte. Cabe salientar que, de certa forma, a altura 

solar afeta a luminância de céus encobertos - em qualquer latitude, um céu 

encoberto pode ser duas vezes mais brilhante no verão que no inverno (PEREIRA, 

1995).

A luminância de um céu encoberto varia com a densidade da camada de nuvens e a 

altura do Sol. Somente quando a camada de nuvens é muito densa e cobre 

totalmente o disco solar, a distribuição de luminância independe da altura do Sol. 

Freire (1997) afirma que um céu totalmente encoberto pode reduzir a luz solar em 

mais de 90%. 

Ao contrário de um céu claro ou um totalmente encoberto, a iluminação em 

situações de céu parcialmente nublado varia constantemente, com momentos de luz 
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solar intensa e outros momentos em que o Sol é encoberto pelas nuvens. Se a 

camada de nuvens for suficientemente espessa e extensa, pode formar uma 

importante barreira à penetração da radiação solar, sendo que apenas cerca de 10% 

da radiação alcança a superfície da Terra como luz difusa. Se as nuvens se abrirem, 

um ponto específico poderá receber o raio do Sol direto, além de alguma radiação 

refletida pelas nuvens, aumentando desta forma a luminância da abóbada celeste 

como um todo. Mesmo quando difusa pelas nuvens, existe normalmente uma 

concentração suficiente de luz para formar sombras amenas, devido às camadas 

mais finas das nuvens. Em regiões quentes e úmidas, como é o caso da cidade de 

Natal/RN, o céu apresenta-se parcialmente nublado durante a maior parte do ano. 

2.4.3 Luz de fontes indiretas 

As outras fontes de iluminação natural são provenientes da luz refletida no entorno - 

superfície da água, solo, fachadas, vegetação e elementos da própria edificação. 

Esses elementos podem atuar tanto como obstruções à abóbada celeste, como 

fontes secundárias de luz. Isso acontece principalmente quando esses elementos 

estão voltados para a direção contrária à do Sol, apresentando muitas vezes uma 

luminância superior a da abóbada para um céu claro. De acordo com Souza (2003), 

a luminância refletida por uma superfície branca, se iluminada diretamente pelo Sol, 

pode variar de 50 a 100 Klux, substancialmente maior que a luminância da abóbada 

celeste.

É fundamental o conhecimento do grau de obstrução que o entorno oferece às 

aberturas de iluminação do edifício, assim como das características das superfícies 

deste entorno. Em climas com predomínio de céu claro ou parcialmente nublado, 

como o caso da cidade de Natal/RN, a reflexão da luz solar direta pelas superfícies 

do entorno pode ser um fator adicional da quantidade de energia solar recebida 

indiretamente, sobretudo em ambientes urbanos densamente ocupados. Esta 

iluminação varia de acordo com a posição do sol, das condições meteorológicas e 

características do entorno (cor, textura e refletância) influenciando tanto na 

quantidade como na qualidade da luz. 
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A luz refletida pelo solo pode representar uma grande contribuição para a iluminação 

no ambiente interno. Geralmente, o teto é o melhor local para redirecionar a luz do 

piso exterior para dentro do ambiente, principalmente naqueles pontos mais longe 

das janelas. Em áreas densamente ocupadas, onde o aproveitamento da luz 

refletida pelo solo é limitado, a fachada dos edifícios vizinhos são as fontes principais 

de luz refletida do entorno do qual faz parte. Se as fachadas tiverem cores claras, o 

seu potencial de reflexão será obviamente maior. Porém, corre-se o risco dessas 

superfícies provocarem ofuscamento ou desconforto visual, tanto pela luminância 

excessiva no campo de visão, como por reflexão especular em fachadas com 

acabamentos lustrosos, mesmo sendo de cores escuras. 

A vegetação interfere na iluminação natural através da obstrução da abóbada 

celeste ou da radiação solar direta, bem como na reflexão da luz por esses 

elementos. A reflexão da radiação depende da morfologia e das características 

físicas das plantas, mais especificamente do albedo da superfície foliar.

A forma da edificação tem uma influência significativa na sua iluminação natural 

interior. Dentro de certos limites, quanto maior a área de contato com o meio 

exterior, maior será o seu potencial para a captação de luz natural. Da mesma 

forma, quanto maior a área de exposição, maior serão os ganhos de calor. As 

formas de maior porosidade oferecem algumas vantagens nesse aspecto. Como por 

exemplo, edificações com pátios internos e poços de iluminação. Além desses 

elementos poderem auxiliar a ventilação, criam um sombreamento para o próprio 

edifício, na medida em que parte dele mesmo obstruiu um trecho da abóbada 

celeste, podendo também ser fonte de luz refletida. 

No caso das salas de aula do Campus da UFRN, os blocos dos setores de aula e a 

vegetação entre esses setores representam obstruções à iluminação natural, 

diminuindo os níveis de iluminância internos nesses ambientes (figuras 2.4 e 2.5). 
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Figura 2.4 - Imagem de obstrução do céu  
por um bloco do Setor de Aulas III

Figura 2.5 - Imagem de obstrução do céu 
pela vegetação no Setor de Aulas IV

2.5 Sistemas de Iluminação Natural 

De acordo com Pereira (1995), um sistema de iluminação natural compreende tudo o 

que é necessário para que a iluminação natural funcione como um sistema 

ambiental - aberturas, meio transparente, dispositivos de controle da insolação e 

controle da iluminação artificial. O objetivo desse sistema é prover as edificações da 

quantidade adequada de luz, bem como fornecer um bom desempenho visual, 

gerando contrastes e níveis adequados para se atingir conforto visual.

O objetivo de um projeto de iluminação natural é fornecer luz até uma profundidade 

maior no interior dos ambientes através da combinação e localização das aberturas 

necessárias para isso. Segundo Souza (2003), a magnitude e distribuição da luz 

natural no ambiente interno dependem de um conjunto de variáveis: disponibilidade 

da luz natural, obstruções externas, tamanho, orientação, posição e detalhes de 

projeto das aberturas, das características óticas dos envidraçados, do tamanho e 

geometria do ambiente e da refletividade das superfícies internas. Um bom projeto 

de iluminação natural tira proveito e controla a luz disponível, maximizando suas 

vantagens e reduzindo suas desvantagens.

A quantidade de luz necessária, seu caráter, sua direcionalidade e contrastes 

produzidos somados aos aspectos de configuração geral da edificação: local, 

programa e exigências de clientes e usuários sugerem o critério de iluminação 
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natural mais adequado. Robbins (1986 apud CABÚS, 1997) classifica sete critérios 

de iluminação: lateral, zenital, inclinada, com luz direta do sol, indireta, por espaços 

de transição (átrios, pátios) e combinações das anteriores. Neste sentido, Pereira 

(1995) coloca que esses critérios de projetos têm grande influência no desempenho 

global das edificações, exigindo um projeto adequado, visto que as aberturas 

influenciam não só no desempenho luminoso, como também visual, térmico e 

acústico.

2.5.1 Iluminação Zenital 

A iluminação zenital é aquela onde a luz natural penetra no ambiente através de 

aberturas situadas no teto, as quais geralmente fazem parte da cobertura da 

edificação (figura 2.6).

Figura 2.6 – Imagem de exemplo de iluminação zenital: Hall dos laboratórios de Arquitetura 

As vantagens da utilização desse sistema são uma maior uniformidade da 

distribuição de luz e a possibilidade de obter uma maior iluminância média sobre o 

plano de trabalho quando comparada à iluminação lateral de área equivalente. De 

acordo com Cabús (1997), uma abertura zenital capta três vezes mais luz da 

abóbada celeste que uma abertura lateral. Também tem a facilidade de integração 

com a iluminação artificial já que em ambos os casos a luz chega ao plano de 
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trabalho a partir do teto. Outra vantagem é o fato de ser adequada para espaços 

profundos e grandes espaços contínuos.

A altura do teto interfere no resultado da iluminação zenital. Segundo Freire (1997), 

quanto mais próxima da abertura estiver o plano de trabalho, maior será a 

intensidade luminosa. Por outro lado, quanto mais alto for o teto, maior será a área 

beneficiada pela luz zenital. Outra característica a ser destacada é a importância das 

interreflexões da luz nas paredes, muitas vezes assumindo maior importância do que 

as do teto.

Como desvantagens, esse sistema apresenta um custo inicial geralmente mais alto, 

maiores dificuldades para limpeza e para a localização dos elementos de proteção 

solar e ventilação. Como é mais suscetível a receber radiação solar direta, é 

necessário limitar a superfície a valores que não comprometam o desempenho 

térmico do ambiente e utilizar proteção solar adequada. De acordo com Cabús 

(1997), o ofuscamento é outro problema que pode ser gerado caso o sistema de 

abertura seja composto por um envidraçamento transparente. Esse problema pode 

ser reduzido com o uso de meios de transmissão difusos ou com a obstrução da 

insolação direta. Por outro lado, a iluminação zenital pode produzir ambientes 

excessivamente uniformes, tornando-os monótonos, cansativos e reduzindo ao 

mínimo o contraste luz/sombra. Além de não fornecer uma visão do entorno.

2.5.2 Iluminação lateral 

A quantidade e a distribuição da luz proveniente de aberturas laterais no interior de 

um ambiente são determinadas pela orientação, dimensão, forma e posicionamento 

das aberturas, bem como dos elementos de controle da luz solar. Se essa 

iluminação for feita com grandes aberturas, o resultado dependerá principalmente da 

luz incidente, enquanto que se for feito com janelas de tamanho moderado, cujas 

superfícies interiores tenham alta refletância, terá uma contribuição maior de luz 

direta e luz refletida (VIANNA e GONÇALVES, 2001).

 A maior característica dos locais iluminados lateralmente é o fato dos níveis de 

iluminância diminuírem rapidamente com o aumento da distância à janela e 
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proporcionalmente com o tamanho da mesma. Isto faz com que a iluminação lateral 

só seja eficiente em regiões próximas às janelas. De acordo com Vianna e 

Gonçalves (2001), normalmente se considera a profundidade da penetração da luz 

como a relação entre 1,5 a 2,0 vezes a altura da parte superior da abertura (figura 

2.7).

Figura 2.7 - Profundidade da penetração da luz natural de acordo com altura da janela 
Fonte: O’connor, Lee et al., 1997 

Figura 2.8 – Imagem de exemplo de iluminação 
lateral: sala do Bloco H do Setor I 

Figura 2.9 – Imagem de exemplo de iluminação 
lateral com janela alta e janelas baixas 

 (cobogós): sala do Setor I 

A quantidade de luz natural disponível em um ambiente está diretamente 

relacionada com o tamanho da abertura. Porém, o aumento da área das janelas tem 

limites de eficiência luminosa, mas não térmica. Deve-se utilizar apenas as 

superfícies iluminantes necessárias e devidamente protegidas da radiação solar 

direta. Tanto a luminância excessiva proveniente da abóbada celeste e do Sol, 

quanto o calor por estes emitidos devem ser controlados através do uso de fatores 

de sombra e redirecionamento da luz.

Um dos fatores que exercem grande influência na luminosidade interior é a 

orientação das janelas. De acordo com Freire (1997), não se pode generalizar quais 

sejam as melhores ou piores orientações. Estas dependerão do seu potencial de 

exposição à radiação solar, do grau de obstrução e refletância do entorno e do tipo e 
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horário das atividades desenvolvidas no local. Como regra geral, quanto menor for o 

impacto da radiação solar direta incidente na fachada do edifício, melhor será para a 

captação da luz difusa, pois haverá menor necessidade de uso de elementos de 

proteção que causam obstrução à abóbada celeste ou outras fontes de luz. De 

acordo com LEITE (2003), na cidade de Natal/RN, e nas localidades de baixa 

latitude, as orientações Norte e Sul são mais adequadas do ponto de vista da 

iluminação, pois os elementos de sombreamento são menores e mais simples.

A distribuição da luz diurna, que chega através das janelas, está condicionada 

também pela natureza das obstruções exteriores, que alteram o comportamento da 

luz nos ambientes. Quanto maiores e mais próximas das aberturas, mais elas 

tendem a reduzir a profundidade de penetração da luz. Com exceção de quando 

essa obstrução é de cor clara e recebe incidência da radiação direta, tornando-se 

uma importante fonte de luz secundária e até possível causadora de ofuscamento. 

Também existe uma influência importante na relação entre a posição da fonte de luz 

e o plano de trabalho, ou seja, o ângulo de incidência da luz (componente celeste ou 

reflexões de obstruções externas). Quanto maior for o ângulo de incidência, maior 

será o fluxo luminoso recebido (FREIRE, 1997).

De acordo com Vianna e Gonçalves (2001), se considerarmos o nível de iluminância 

necessário para uma tarefa visual a ser realizada sobre um plano horizontal, 

veremos que quanto maior a altura da janela sobre este plano de referência, maior 

será a componente celeste obtida, mantendo-se iguais as outras componentes 

(reflexão interna e externa). Dessa forma, para uma mesma área de janela, as 

aberturas mais altas e mais horizontais dão uma distribuição de luz mais uniforme, 

em função da relação entre a altura do piso e o limite superior da janela, 

promovendo uma maior penetração da luz, exceto nas áreas próximas à janela na 

altura do plano de trabalho.

A localização da borda superior das janelas mais perto possível do forro aumenta a 

área refletora do mesmo e diminui as áreas escuras que a rodeiam. O ideal é que a 

altura da borda superior da janela seja igual a, pelo menos, metade da profundidade 

do ambiente. Esse tipo de janela também contribui para o conforto visual à medida 

que a área visível da abóbada celeste está acima do campo de visão do usuário, 
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reduzindo os riscos de ofuscamento. A principal desvantagem das aberturas altas é 

o fato de haver uma maior exposição à radiação solar direta, caso não estejam bem 

protegidas.  

De acordo com Freire (1997), as janelas laterais baixas propiciam uma iluminação 

mais próxima delas e quando usadas como fonte primária de iluminação, tornam-se 

ineficientes por iluminarem apenas uma parte restrita do cômodo, além de 

aumentarem os riscos de ofuscamento por estarem dentro do campo de visão. Só é 

possível iluminar uniformemente um ambiente dessa forma se as janelas baixas 

permitirem direcionar a luz refletida do piso exterior ao teto do ambiente. Uma das 

maiores vantagens dessas janelas é o fato de evitarem a incidência da radiação 

solar direta na parte mais profunda do cômodo.

As janelas de altura intermediária não são tão eficientes na distribuição de luz. No 

entanto, ela é freqüentemente adotada devido à sua melhor visão da paisagem 

exterior e ao fato de proporcionar uma ventilação natural ao nível do corpo do 

usuário.

Para um projeto de iluminação natural eficiente é necessário fazer a adequada 

localização das janelas em relação ao interior e considerar as características de 

cada tipo de fechamento. Em ambientes com duas janelas, o efeito de uma se soma 

ao efeito da outra, aumentando os níveis de iluminância e melhorando a 

uniformidade. De acordo com Souza (2003), outro fator que interfere no Potencial de 

Aproveitamento da Luz Natural (PALN) está relacionado à distribuição das janelas 

no interior dos ambientes (unilateral, oposta e adjacente). Dentro dos modelos 

estudados pelo autor, o sistema de iluminação unilateral é o que apresenta o menor 

PALN. Ele constatou que, com a mesma área de abertura (WWR = 0,50), o sistema 

de iluminação unilateral com janela de parede a parede proporciona em média 72% 

do PALN de um sistema de iluminação oposta e janela única. 

Se forem colocadas duas ou mais janelas em uma mesma parede (unilateral) e 

estas estiverem muito separadas entre si, a distribuição da luz, paralela à parede 

que contém a janela, é inadequada, e as áreas de piso e parede entre as janelas 

podem parecer bem mais escuras (VIANNA e GONÇALVES, 2001). Porém, se as 
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janelas não estiverem muito separadas, a distribuição será melhor e mais uniforme, 

atingindo uma maior área útil do plano horizontal. 

Dependendo da forma do ambiente, janelas em paredes opostas podem iluminar 

melhor que janelas dispostas em paredes adjacentes. Janelas opostas também 

reduzem o ofuscamento, pela diminuição do contraste entre janela e fundo. Quando 

uma das janelas for alta, diminui o ofuscamento e melhora também a uniformidade, 

benefício ainda maior quando as duas são altas. 

Em ambientes com janelas em paredes adjacentes, há uma melhora na iluminância 

do fundo da sala e também na uniformidade. Esse efeito é potencializado quando a 

janela da parede maior estiver posicionada mais para o fundo do ambiente. 

Nas salas de aulas da UFRN são encontrados principalmente sistemas de 

iluminação natural lateral em paredes opostas. Em geral, são salas com janelas 

baixas ao longo de toda a sua extensão (figura 2.10), voltadas para as orientações 

Sul (Setor I) e Leste (Setores II a V). Nas paredes opostas encontram-se cobogós e 

janelas altas na parte superior das portas.

Figura 2.10 - Imagem das janelas de uma sala de aula  
do Setor III com aplicação de película de proteção solar

2.5.3 Elementos auxiliares 

Um dos principais objetivos das aberturas nas fachadas e cobertura é transmitir luz 

natural ao interior dos ambientes. Porém, os materiais transparentes ou translúcidos 
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geralmente utilizados nessas aberturas são ineficientes ao controle da radiação solar 

e ganho de calor excessivo. Para minimizar esses efeitos indesejáveis, o uso de 

pesadas cortinas e persianas é freqüente, ocasionando o uso desnecessário de 

iluminação artificial durante o dia e aumentando o consumo do condicionamento 

para retirada do calor excessivo proveniente da radiação solar e da iluminação 

artificial. Dessa forma, deve-se fazer uso de elementos que melhorem seu 

desempenho, otimizando a distribuição dos níveis de iluminância no interior do 

ambiente, diminuindo o ganho térmico e a possibilidade de ofuscamento.

Esses elementos de proteção devem ser colocados, de preferência, na fachada do 

edifício, pois fornecem proteção térmica e luminosa. Já os protetores solares 

colocados internamente, controlam apenas a entrada luz. Mesmo assim, as 

venezianas e persianas podem ter um alto fator de reflexão e estar inclinadas de 

forma a refletir a luz para o forro, melhorando a distribuição de luz nesses 

ambientes.

Leite (2003) estudou diferentes tipologias de protetores solares existentes em 

edificações na cidade de Natal/RN e constatou que os protetores solares do tipo 

misto (horizontal e vertical) são mais eficientes. Para o sombreamento a partir das 

9h da manhã, o autor recomenda para as fachadas voltadas para o Sul, caso das 

salas de aula do Setor I da UFRN, a utilização de protetores mistos com um ângulo 

de sombreamento de 65º para o elemento horizontal e outro de 65º para o vertical, 

sendo utilizado apenas no lado direito da fachada. Para as fachadas voltadas para 

Leste, situação encontrada nos Setores de II a V, o autor recomenda protetores 

solares horizontais com um ângulo de sombreamento de 45º, que representa uma 

projeção horizontal igual à altura da janela. 

Em uma cidade de baixa latitude, como Natal/RN (5º46’S), o sombreamento pode 

ser conseguido nas orientações Norte ou Sul pelos próprios beirais ou marquises 

(figura 2.11), reduzindo o nível de iluminância à medida que sua largura aumenta e 

tornando a iluminação interior mais uniforme e menos eficiente. 
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Figura 2.11 - Utilização do beiral e vegetação como elementos de proteção solar – Setor III 

Segundo Ragab (2003), para ajudar os arquitetos e projetistas, o laboratório de 

iluminação “Bartenbach”, na Áustria, resume os principais objetivos da aplicação 

desses elementos auxiliares em sistemas de iluminação natural: 

 Redirecionar a iluminação natural para zonas de pouca iluminação; 

 Melhorar o nível de iluminância das tarefas; 

 Melhorar o conforto visual e o controle de ofuscamento; 

 Obter o sombreamento solar e controle térmico. 

Nos últimos anos têm sido desenvolvidas novas tecnologias, com diversos tipos de 

vidros e sistemas de construção de fachadas que reduzem o ingresso da energia 

radiante, principalmente do infravermelho. São os vidros coloridos, os termo-

refletores e as películas de controle da luz solar para serem aplicados em áreas 

envidraçadas. Freire (1997) diz que o comportamento térmico dos vidros e plásticos 

transparentes depende das propriedades espectrais dos materiais e é dado pela 

absorvidade e transmissividade seletiva à radiação. RAGAB (2003) diz que um dos 

melhores vidros para utilização em sistemas de iluminação natural é o VTG (varying 

tinting glass) ou vidro foto-cromático, que ajuda a reduzir o calor proveniente da 

radiação do sol através do ajuste automático da transparência e cor de acordo com o 

nível de iluminância incidente. Devido ao alto custo desses vidros, o uso de películas 

protetoras é mais freqüente.
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De acordo com Caram (2002), as películas de controle solar dividem-se em dois 

tipos, comuns (sem tratamento refletivo) e refletivas. Todas elas oferecem bastante 

proteção contra os raios ultravioleta e por essa razão são indicadas para locais onde 

a presença desses raios deve ser evitada. As películas comuns geralmente 

transmitem maior quantidade de infravermelho que de luz visível, com exceção da 

película incolor, que tem a função de bloquear o ultravioleta. 

No caso das salas de aula da UFRN, os tipos de elementos auxiliares encontrados 

são basicamente os protetores horizontais (caracterizados pelos beirais) e as 

películas de controle solar (figura 2.12). 

Figura 2.12 - Utilização de películas de proteção solar nas salas de aula da UFRN. 

2.6 Ferramentas de Avaliação do Desempenho da Luz Natural 

Para um projeto eficiente do ponto de vista da iluminação natural, não é suficiente 

que o arquiteto saiba da importância dos aspectos qualitativos da iluminação natural, 

de seus benefícios sob o ponto de vista do uso racional da energia e dos 

conhecimentos conceituais sobre o tema. Deve-se ter ainda conhecimento de 
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técnicas para uma avaliação quantitativa prévia da luz natural ao longo do 

expediente diurno durante o ano todo. 

Para se fazer a avaliação do desempenho da luz natural, pode-se fazer uso de três 

diferentes métodos: 

 Modelos físicos em escala reduzida; 

 Ferramentas simplificadas; 

 Códigos computacionais. 

2.6.1 Modelos Físicos em Escala Reduzida 

De acordo com Souza (1997), os procedimentos experimentais com modelos em 

escala mostram-se uma forma bastante efetiva para se fazer a determinação do 

nível de iluminância interno permitindo a investigação de sistemas de aberturas mais 

complexos.

Utilizados para visualizar a forma final do edifício, a volumetria das fachadas e os 

espaços internos, os modelos em escala reduzida tem a vantagem de ser bastante 

familiar para muitos arquitetos. Além disso, é uma excelente ferramenta de projeto 

para o estudo da iluminação natural por permitir uma avaliação eficiente do 

desempenho luminoso de um ambiente, através da inserção de sensores e da sua 

exposição a uma determinada fonte de luz. 

Diferente do modelo térmico, acústico e de ventilação, sabe-se que o modelo físico 

para iluminação não necessita de correção dos resultados encontrados. Isso 

acontece devido ao comprimento de onda da luz visível ser significativamente menor 

que as dimensões do modelo em escala. Dessa forma, se as cores (refletâncias) 

usadas no modelo reduzido são as mesmas utilizadas no ambiente real, então a 

impressão visual do modelo será a mesma do caso real.

A técnica de construção de modelos em escala reduzida é indicada quando: a 

edificação tem geometria complexa, a admissão da luz no ambiente ocorre através 

de reflexões e refrações excessivas e o impacto visual do interior necessita ser 

avaliado diretamente. 
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De acordo com Souza (1995), o modelo em escala reduzida combina alguns 

aspectos que enfatizam uma atenção particular para os estudos da luz natural: 

 É uma ferramenta de projeto simples, que pode ser facilmente compreendida; 

 Permite estudos precisos de opções de projeto; 

 É uma ferramenta de projeto a qual pode ser dirigida a muitos aspectos que 

possam interessar o projeto do edifício com a adição da luz natural (a 

composição espacial, o uso da cor apropriada, o projeto e organização da 

mobília, etc.); 

 Permite rápidas mudanças na geometria, refletância das superfícies e 

refletividade dos materiais empregados.

 Fornece dados qualitativos das observações visuais e fotográficas, que 

ajudam a identificar problemas de ofuscamento e outros aspectos do conforto 

visual;

 Fornece dados quantitativos da iluminação no espaço. Medições podem ser 

realizadas para determinar o nível de iluminância da luz natural; 

 A iluminação dentro do espaço pode ser observada e ser desenvolvida em 

condições simuladas (céu artificial e/ou heliodon) ou no exterior, sob 

condições de céu real. 

Alguns cuidados devem ser tomados no uso dos modelos para avaliar a luz natural. 

É fundamental que a exposição ao céu e a geometria das obstruções sejam 

precisas. O uso de modelos com a retirada do teto ou de uma das paredes 

obviamente admite uma entrada indevida de luz e não deve ser adotado. Outra 

situação levantada é que a admissão de câmara fotográfica ou da própria cabeça do 

observador traz influência no comportamento da iluminação, devendo seus efeitos 

serem contemplados.

As principais desvantagens do modelo em escala reduzida são: o custo de 

montagem, a demanda de tempo, a limitação com relação à realização de estudos 

paramétricos, a dificuldade de reproduzir fielmente todas as peças e a necessidade 

de instrumentação fotométrica adequada. 
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Esses modelos podem ser construídos com um alto grau de precisão, porém, 

segundo Souza (1995) para um detalhamento mais preciso em escala reduzida os 

custos são elevados. Outra limitação surge quando alguns materiais não podem ser 

reduzidos e seu uso pode causar erros de medição. 

Outro aspecto negativo é com relação à impossibilidade de simulação da iluminação 

artificial, pois mesmo a intensidade da luz artificial podendo ser simulada, a 

distribuição de luminâncias das luminárias é impossível de ser representada em 

menor escala. Dessa forma, a integração da iluminação natural e artificial só é 

possível de ser testada em protótipos em escala real. 

2.6.2 Ferramentas Simplificadas 

Segundo Pereira (1995), os métodos gráficos são de fácil aplicação e permitem uma 

análise do efeito relativo de diversos parâmetros de projeto. No entanto, permitem a 

análise de apenas um ponto de cada vez, dificultando a realização de estudos 

paramétricos, sendo ainda limitados por suposições teóricas inerentes à sua 

implantação.

As ferramentas simplificadas podem ser modelos matemáticos (ex.: método dos 

lumens), gráficos (ex.: diagrama de pontos e de Waldram), nomogramas e tabelas. 

O método mais comumente aplicado é o Fator de Luz Diurna (FLD) ou Daylight 

factor, definido pela razão entre a iluminação natural em um ponto num plano 

horizontal interno devido à luz recebida direta ou indiretamente da abóbada celeste e 

a iluminação num plano horizontal externo produzida pela abóbada celeste 

totalmente desobstruída, expressa como uma percentagem. Nesse cálculo, a luz 

direta do sol deve ser desconsiderada.

A grande vantagem dos métodos simplificados é permitir uma avaliação rápida e 

aproximada do comportamento da iluminação natural em um projeto. Como 

desvantagem, destaca-se a reduzida precisão. 
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2.6.3 Códigos computacionais 

A avaliação da iluminação natural através de códigos computacionais é baseada no 

processo de modelagem abstrata do ambiente real, que permite extensas avaliações 

paramétricas com a vantagem de poder ser desenvolvida simultaneamente com 

avaliações térmicas e de eficiência energética. De acordo com Cabús (1997), esses 

softwares são desenvolvidos através da utilização de equações matemáticas para 

simular os fenômenos físicos, além de um banco de dados com informações 

auxiliares, como dados climáticos. 

Segundo Christakou (2004) pode-se avaliar o conforto visual de um ambiente, 

prevendo-se o nível de iluminância em diferentes pontos e permitindo que se façam 

os ajustes necessários antes do ambiente ser construído de fato. Acrescenta-se a 

essa vantagem, a possibilidade de simular, em alguns softwares, o desempenho da 

iluminação artificial combinado ao da luz natural, possibilitando uma previsão da 

eficiência energética do edifício.  

Para se fazer a avaliação da iluminação natural em um ambiente deve-se elaborar 

um modelo 3D que represente o espaço a ser construído da forma mais realística 

possível, através de informações geométricas que representem a realidade em 

forma de coordenadas cartesianas. Além disto, o modelo deve conter informações 

das propriedades óticas do material de cada superfície e das fontes de iluminação. 

Para o estudo da iluminação natural, esses dados vão depender das condições de 

céu do local e das obstruções das aberturas. Segundo Christakou (2004), as saídas 

das simulações geralmente são: imagem sintetizada; imagem analítica (falsecolor, 

iso-contour); Informações numéricas e gráficas da distribuição dos níveis de 

iluminância e luminâncias; e VCP – Previsão do Contorno Visual – análise de 

prováveis ofuscamentos.

Os softwares de simulação que levam em consideração o fenômeno físico da luz 

existem para facilitar o entendimento da luz e o comportamento dos materiais 

através de cálculos complexos da Iluminação Natural. Seu principal objetivo é avaliar 

a solução proposta através de imagens sintetizadas e com informações numéricas. 

E, quando for necessário, retomar a análise das proposições, reformulando o que 
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está trazendo desconforto ou inadequação ao ambiente estudado (CHRISTAKOU, 

2004).

Quanto aos cálculos utilizados pelos softwares, Christakou (2004, p.17) diz que 

costumam trabalhar com um calculador próprio e um enfoque algorítmico com 

características variadas para o cálculo da iluminação global. Os pacotes mais 

avançados adotam a abordagem híbrida: estocástica1 e determinística2.

Atualmente existe uma elevada quantidade de softwares livres disponíveis, de 

código aberto ou não, e softwares comerciais. A seguir é apresentada uma relação 

dos principais softwares de iluminação atualmente disponíveis e seus 

desenvolvedores.

Como desvantagens, Souza (1997) destaca que essa técnica pode exigir uma 

entrada extensiva de dados, por vezes bastante trabalhosa, sendo também limitada 

por suposições teóricas assumidas em algoritmos de problemas complexos. Outra 

desvantagem é que, em geral, os softwares permitem a avaliação da distribuição da 

luz natural apenas para um determinado momento. Além disso, poucos softwares 

podem simular salas não retilíneas, com configurações complexas e diferentes 

refletâncias (difusa, especular). 

                                                
1 Modelo matemático de simulação que incorpora variáveis aleatórias no processo. O mesmo problema pode gerar resultados 
ligeiramente diferentes ao se repetir a simulação. O método Monte Carlo é um método numérico para resolver problemas 
utilizando amostragem estocástica. 
2 Modelo matemático de simulação que não permite variáveis aleatórias e cujas características operacionais devem ser exatas. 
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Tabela 2.2 – Principais softwares disponíveis 

Software Desenvolvido por 
ADELINE Fraunhofer Institute for Buildings – IBP – Suiça 
AGI 32 LIGHTING ANALYSTIS Inc. – EUA 
CALCULUX Philips
CONTROLITE Lawrence Berkeley Laboratory California – EUA 
COPHOS PHOENIX Zumtobel Staff 
DAYSIM Institute for Research in Construction – Canadá 
DAYLITE Solarsoft, Califórnia - USA 
DeLIGHT Lawrence Berkeley Laboratory California – EUA 
DESKTOP RADIANCE Lawrence Berkeley Laboratory California – EUA 
DIALux DIAL 
DLN Paulo Scarazzato (USP/UNICAMP) - Brasil 
DOE Lawrence Berkeley Laboratory, Califórnia - EUA 
ECOTECT SQUARE ONE research PTY LTD – AUS 
GENELUX-WEB Département Génie Civil et Bâtiment – França 
HELIOS 32 Heart Consultants Limited – EUA 
INSPIRER INTEGRA – Japão 
LESO-DIAL École Politechnique Federale Lausanne EPFL - 

Suiça
LIGHTCAD  
LIGHTSCAPE DISCREET – AUTODESK – EUA  
LIGHTSKETCH University of California Energy institute - EUA 
LIGHTSTUDIO Die Lichtplaner - Alemanha 
LUMDAT Peters Research 
LUMEM MICRO Lighting Technologies Inc. Colorado – EUA 
LUZ DO SOL Maurício Roriz (UFSCar) 
POV- RAY Persistence of Vision Raytracer Pty Ltd - EUA 
QUICKLITE Lawrence Berkeley Laboratory California – EUA 
RADIANCE Lawrence Berkeley Laboratory California – EUA 
RAYFRONT ALWARE - Alemanha 
RAYSHADE STANFORD UNIVERSITY - EUA 
RENDERPARK Katholieke Universiteit Leuven - Bélgica 
RELUX INFORMATIK AG - Alemanha 
SIMKAR SIMKAR 
SKYVISION Institute for Research in Construction – Canadá 
SUPERLITE Lawrence Berkeley Laboratory California – EUA 
TROPLUX RICARDO CABUS - Brasil 
TX-WIN TRILUX 
VIRTUAL LIGHTING 
SIMULATOR

Lawrence Berkeley Laboratory California – EUA 

VISUAL LITHONIA 
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2.7  Avaliação Pós-Ocupação (APO) 

De acordo com Ornstein (2002), entende-se como Avaliação Pós-Ocupação (APO) 

um conjunto de métodos e técnicas para avaliação de ambientes no decorrer do uso. 

A APO considera as relações entre o ambiente construído e o comportamento 

humano, objetivando garantir a satisfação das necessidades dos seus usuários ou 

de pessoas que direta ou indiretamente entram em contato com o ambiente. Visando 

uma avaliação global do edifício, a APO combina a avaliação técnica com o ponto de 

vista dos usuários. Ensaios em laboratório ou in loco, medições e observações 

realizadas pelos pesquisadores podem ser comparados quantitativamente e 

qualitativamente com levantamentos realizados junto aos indivíduos envolvidos na 

produção (arquitetos, engenheiros, construtores e clientes) e no uso (usuários).

Para a análise da percepção, utilizam-se métodos capazes de gerar respostas 

adequadas dos usuários, através da transformação destas em grandezas 

mensuráveis. A partir de então são definidos os valores mínimos aceitáveis, que são 

comparados com a avaliação técnica e contemplam temas referentes a aspectos 

construtivos, de conforto, funcionais, econômicos e/ou estéticos, não 

obrigatoriamente preenchendo todas estas questões. 

A APO realizada nesta pesquisa avalia o conforto luminoso das salas dos setores de 

aulas teóricas do Campus Central da UFRN, que foi avaliado de forma quantitativa e 

qualitativa, sendo o primeiro definido pelos níveis de iluminância no plano de 

trabalho e o segundo pela existência de ofuscamento proveniente de portas e 

janelas e de reflexos no quadro.  

Neste capítulo fizemos uma abordagem geral dos aspectos relacionados à 
iluminação natural: suas características, disponibilidade, fontes, sistemas de 
abertura e ferramentas de avaliação. Também foram determinados os níveis de 
iluminância necessários para o desenvolvimento das atividades em sala de aula e a 
Avaliação Pós Ocupação (APO) que foram utilizados nas análises dessa pesquisa.
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3 METODOLOGIA 

Este capítulo descreve os procedimentos metodológicos utilizados na execução da 

pesquisa. Inicia caracterizando os ambientes objetos de estudo com a identificação 

das variáveis projetuais das salas de aula e definição dos modelos que serviram de 

base para a realização da coleta de dados. A partir daí, descreve as etapas da APO, 

determinando a altura do plano de trabalho, o método de coleta dos níveis de 

iluminância internos e refletância dos materiais dos ambientes. 

Os métodos e técnicas utilizados na pesquisa foram: 

a) Obtenção de plantas baixas de todos os cinco setores de aulas; 

b) Levantamento das características dos materiais, refletâncias das superfícies, 

tipologia das aberturas, mobiliário etc; 

c) Registros fotográficos das tipologias das salas de aula; 

d) Tabulação das características das salas de aula; 

e) Elaboração e discussão do questionário proposto; 

f) Aplicação do questionário pré-teste; 

g) Análise e revisão do questionário pré-teste; 

h) Definição amostral dos usuários aos quais foi aplicado o questionário 

definitivo, segundo distribuição física destes nos edifícios; 

i) Aplicação do questionário definitivo, visando aferir os níveis de satisfação dos 

usuários;

j) Tabulação dos dados dos questionários. 
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3.1 Caracterização do Campus da UFRN 

O Campus Central da UFRN (figura 3.1) foi inaugurado em 1976, ocupando uma 

área de aproximadamente 200ha no bairro de Lagoa Nova, Natal/RN (latitude 5º 45’ 

54” Sul e longitude 35º 12’ 05” Oeste). Teve sua construção iniciada em 1972 e tinha 

sua conclusão prevista para 1981. Seu projeto atendia os ideais do regime militar, ou 

seja, implantado longe do centro da cidade, próximo a uma área militar e com os 

prédios afastados entre si para evitar a aglomeração dos alunos e dificultar o 

movimento estudantil (CARVALHO, 2005). 

Figura 3.1 - Imagem de satélite do Campus Universitário da UFRN 
Fonte: GoogleEarth, 2008 

Os setores de aulas teóricas foram construídos no estilo brutalista, inadequado ao 

clima da região, com o uso de paredes de pedra, telhas de fibrocimento, esquadrias 

em alumínio e vidro e abundância de concreto armado aparente. 
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O setor de aulas I foi o primeiro a ser construído, em 1972, e tinha suas aberturas 

principais voltadas para o Sul. Numa tentativa de melhorar o conforto térmico no 

interior das salas de aula, todos os outros setores de aulas, construídos 

posteriormente, foram rotacionados em 90º com relação à implantação do Setor I. 

Ou seja, suas aberturas principais ficaram voltadas para o Leste. 

À partir da obtenção das plantas baixas dos setores de aulas teóricas do Campus da 

UFRN, foi feito um levantamento de campo com todas as características relevantes 

para a execução dessa pesquisa (figura 3.2). Foram realizadas as atualizações das 

plantas baixas devido à existência de reformas e acréscimos nas salas existentes 

originalmente, levantamento da tipologia de materiais e aberturas, refletâncias das 

superfícies e mobiliário existente. Além do registro fotográfico das tipologias 

encontradas.
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PESQUISA: AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE ILUMINAÇÃO NATURAL 
NAS SALAS DOS SETORES DE AULAS TEÓRICAS DA UFRN 

Formulário do pesquisador para levantamento de campo das salas de aula 

Data:
Identificação da sala: 
Setor:   bloco:    sala: 

Módulos da sala:    Medidas: 

Orientação:                                        Quantidade de carteiras: 

Caracterização externa: 
Posição em relação ao bloco: 
Obstruções externas: 

Refletâncias internas: 
Superfície Cor Refletância 

Piso   
Parede 1   
Parede 2   
Parede 3   
Parede 4   
Quadro (L x H)m   
Teto   
Vigas   
Mobiliário   

Portas:
Quantidade: Material:   Refletância: 

Janela sobre porta: 
Material:    Dimensões: 
Refletância: Proteção solar: 

Janela baixa: 
Material:    Tipo de abertura:   Dimensões: 
Refletância: Proteção solar: 

Abertura alta: 
Material:   Tipo de abertura:   Dimensões: 
Refletância: Proteção solar: 

Observações: 

Figura 3.2 - Formulário do pesquisador.  
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3.2 Avaliação Pós-Ocupação (APO) 

A APO em questão trata da avaliação do conforto luminoso das salas dos setores de 

aulas teóricas do Campus Central da UFRN. O referido conforto foi avaliado sob dois 

pontos de vista: quantitativo e qualitativo, sendo o primeiro definido pelos níveis de 

iluminância no plano de trabalho e o segundo pela existência de ofuscamento 

através de contrastes excessivos proveniente de portas e janelas e de reflexos no 

quadro.

Para avaliação técnica foram feitas medições in loco dos níveis de iluminância para 

comparação com os níveis mínimos recomendadas pela NBR 5413 (ABNT, 1992) e 

com a avaliação dos usuários através de aplicação de questionários. Foi necessário 

combinar essas duas técnicas devido à complexidade e o dinamismo das relações 

ambiente-comportamento. A simultânea aplicação dos questionários e realização 

das medições dos níveis de iluminância é importante para possibilitar a comparação 

das respostas dos usuários com as condições locais do momento. 

Figura 3.3 - Imagem da aplicação dos questionários nas salas de aula

No caso da avaliação dos usuários, a técnica utilizada foi a aplicação de 

questionários (figuras 3.3 e 3.4), devido ao baixo custo, a possibilidade de poder ser 

aplicado a um elevado número de usuários simultaneamente, por conferir anonimato 

as respostas e permitir ao entrevistado ficar mais a vontade e ser mais sincero. Foi 

aplicado um total de 1119 questionários em 92 salas de aula. Com o objetivo de 

avaliar os indivíduos em seu local de estudo, optou-se por aplicar os questionários 
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aos alunos em salas de aula no início e final de cada turno de aulas (8, 11, 14 e 17 

horas).

O questionário foi subdividido em Caracterização do ambiente e usuário e 

Desempenho luminoso. Quanto à caracterização do ambiente e usuário, foram 

coletadas informações a respeito do setor, sala de aula, data, hora, sexo e idade. 

Com relação ao desempenho luminoso, a maior parte das questões foi estruturada 

em múltiplas escolhas com o objetivo de minimizar a possibilidade de interpretações 

inadequadas por parte dos entrevistadores. Quanto à avaliação da iluminação 

natural na sala de aula, a questão foi formulada na forma de escala de valores, que 

representam o grau de satisfação do usuário (ótimo=1; bom=2; ruim=3; péssimo=4). 

Em outras questões, foram adotadas escalas de valores vinculadas a outros 

atributos (por exemplo, claro e escuro), bem como alternativas específicas. Também 

foram inseridas questões semi-abertas, dando a possibilidade de o usuário 

acrescentar suas observações acerca da iluminação natural ou especificar os 

motivos que o levaram a avaliar negativamente o desempenho da iluminação natural 

(figura 3.4).

Na análise das respostas dos usuários foram utilizadas as técnicas de análise de 

dados categóricos e análise de dados multivariados com ênfase em análise de 

correspondência. Os dados foram tabulados e sistematizados em forma de tabelas e 

gráficos compondo relatório descritivo ilustrado com os resultados de cada amostra 

e os resultados comparativos obtidos. 

Esses métodos e técnicas foram utilizados em conjunto para verificar a adequação 

dos critérios de desempenho através da comparação entre valores medidos nos 

ambientes e o nível de satisfação dos usuários.
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A. Caracterização do ambiente e usuário 
1. Setor: ______  Sala de aula: ______  

2. Data: ___/___/2006  Hora: ____:____ 

3. Sexo:   
1.(     ) feminino  2.(      ) masculino 

4. Idade: 
1.(     ) 0-20  2.(      ) 21-30  3.(     ) 31-40  4.(     ) mais de 41 

B. Desempenho Luminoso 
1. Com as luzes apagadas, como você avalia o nível de iluminação na sua mesa de 

trabalho?
1.(     ) ótimo  2.(     ) bom  3.(     ) ruim  4.(     ) péssimo 

2. Em caso de ruim ou péssimo. Por que? 
1.(     ) claro  2.(     ) escuro  3. (     ) outro. Especificar:___________ 
___________________________________________________________________

3. Há algum lugar no quadro que você não consegue enxergar o que está escrito? 
1.(     ) sim  2.(      ) não 

4. Se a resposta anterior foi sim, porque você não consegue entender: 
1. (     ) o quadro está escuro 
2. (     ) há reflexos no quadro 
3. (     ) o quadro está muito distante 
4. (     ) existe muita luz no quadro 

5. Quando você olha a janela, a luz que vem dela lhe incomoda? 
1.(     ) sim   2.(     ) não 

6. Quando você olha a porta, a luz que vem dela lhe incomoda? 
1.(     ) sim   2.(     ) não 

7. Em relação aos aspectos perguntados, existe alguma complementação que você  
gostaria de acrescentar: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_______________________________________________________________

Figura 3.4 - Formulário do usuário  
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Para a coleta dos níveis de iluminância, utilizou-se um luxímetro, marca Instrutherm, 

modelo LD-200 (figura 3.5). Conforme prevê a norma 15215-4, sobre Iluminação 

Natural: verificação experimental das condições de iluminação interna de edificações 

– Método de medição, as medições foram executadas nas salas de aula seguindo 

uma malha predeterminada em um plano horizontal a uma altura de 0.75m do nível 

do piso. As medições foram realizadas no início e final de cada turno, nos seguintes 

horários: 8, 11, 14 e 17 horas, somente com luz natural. Dessa forma, pode-se 

avaliar tanto as alterações da iluminação ao longo do dia, quanto a redução dos 

níveis de iluminância em função da distância em relação às aberturas para o 

exterior.

Figura 3.5 - Imagem do Luxímetro (Instrutherm, LD-200)  
utilizado nas medições dos níveis de iluminância 

3.3 Definição dos modelos 

Para análise da iluminação natural foram selecionados alguns exemplos 

representativos do total das salas. Os critérios utilizados para a seleção dessas 

salas de aula foram os seguintes:

 Salas das extremidades externas dos blocos externos, primeiros e últimos 

blocos;

 Salas intermediárias dos blocos internos; 

 Salas das extremidades internas dos blocos internos.
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Figura 3.6 - Distribuição das salas objeto de estudo no Setor I  

No caso da pesquisa de campo - medições dos níveis de iluminância e aplicação de 

questionários - nem sempre esses critérios puderam ser respeitados devido à 

inexistência de alunos nos horários pré-determinados para a pesquisa ou ainda a 

impossibilidade de interrupção da aula ou aplicação de prova. Nesses casos, a 

pesquisa foi aplicada nas salas vizinhas às indicadas anteriormente. 
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3.4 Níveis de Iluminância de projeto 

Para análise dos níveis de iluminância das salas de aula, foram utilizados os critérios 

de conforto visual da NBR 5413 (ABNT, 1992) que estabelece os níveis de 

iluminância médios mínimos para o caso de iluminação artificial em interiores e 

determina que, em qualquer ponto do campo de trabalho, esses valores não devem 

ser inferiores a 70% do nível de iluminância médio no plano de trabalho.

3.5 Plano de trabalho 

Por plano de trabalho ou plano de referência entende-se um plano, hipotético ou 

real, no qual se trabalha habitualmente e, por isso, exige um determinado nível de 

iluminância. Para o caso específico desta pesquisa, será considerado o valor padrão 

brasileiro, que é de 0,75m e representa a altura das mesas e carteiras das salas de 

aula encontradas na UFRN. 

Para avaliação da iluminação adequada no plano de trabalho é necessário se fazer 

uma verificação do nível de iluminância, através de medições in loco, de uma 

quantidade de pontos distribuídos uniformemente no plano de trabalho em questão. 

Para determinação da quantidade mínima de pontos necessários, com um erro 

inferior a 10%, a NBR 15215-4 (ABNT, 2005), que trata da Iluminação natural – parte 

4: verificação experimental das condições de iluminação interna de edificações – 

Método de medição, estabelece que se deve determinar o Índice do Local (K) pela 

expressão a seguir e recorrer à tabela 3.1. 

L)(C.H
L.CK

m

Onde:
L é a largura do ambiente, em metros [m]; 

C é o comprimento do ambiente, em metros [m]; 

Hm é a distância vertical, em metros, entre a superfície de trabalho e o topo da janela, em metros 

[m], conforme indica a figura 3.7. Quando o peitoril da janela estiver mais de 1,00 m acima do 

plano de trabalho, deve-se tomar Hm como a distância vertical entre a superfície de trabalho 

e o peitoril (H’m).
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     Hm

    
    H’m
         Superfície de 
      medição 
       

    
Figura 3.7 - Determinação de Hm

Fonte: ABNT (2005b) 

TABELA 3.1 - Quantidade mínima de pontos a serem medidos 
K No de Pontos 

K  1 9
1  K  2 16
2  K  3 25

K  3 36
Fonte: ABNT (2005b) 

É importante destacar que esse índice representa um valor mínimo e que para uma 

melhor caracterização do ambiente deve-se levar em consideração uma quantidade 

maior de pontos distribuídos uniformemente no ambiente. 

Para se fazer a malha de medições do plano de trabalho, a NBR 15215-4 (ABNT, 

2005), determina que o ambiente deve ser dividido em áreas iguais, com formato 

próximo ou igual a um quadrado. Sendo a iluminância E medida no centro de cada 

área, como mostra a figura 3.8. A malha de medição deve ser planejada de modo a 

evitar pontos muito próximos das paredes, recomendando um afastamento mínimo 

de 0,50m.

Figura 3.8 - Malha de pontos para medições. 
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3.6 Coleta dos valores de iluminância 

De acordo com a norma NBR 15215-4 (ABNT, 2005), referente à verificação 

experimental das condições de iluminação interna de edificações, as medições em 

ambientes reais (avaliação in loco), têm como objetivo avaliar as condições de 

iluminação natural do ambiente construído, em condições reais de ocupação e 

utilização. 

Para uma maior precisão da avaliação dos níveis de iluminância, esta norma 

determina que esses níveis devem ser verificados ao longo do dia e do ano, devido 

as freqüentes variações das condições de céu, devendo-se observar as seguintes 

medidas:

a) considerar a quantidade de luz no ponto e no plano onde a tarefa for 

executada, seja horizontal, vertical ou em qualquer outro ângulo; 

b) manter o sensor paralelo à superfície a ser avaliada ou deixá-lo sobre a 

superfície cujos níveis de iluminância estão sendo medidos; 

c) atentar para o nivelamento da fotocélula quando ela não for mantida sobre a 

superfície de trabalho e sim na mão da pessoa que faz as medições, pois 

pequenas diferenças na posição podem acarretar grandes diferenças na 

medição;

d) evitar sombras sobre a fotocélula, acarretadas pela posição de pessoas em 

relação a ela, a não ser que seja necessário para a caracterização de um 

posto de trabalho; 

e) verificar, sempre que possível, o nível de iluminância em uma superfície de 

trabalho, com e sem as pessoas que utilizam estes ambientes em suas 

posições; desta forma, é possível verificar eventuais falhas de layout; 

f) expor a fotocélula à luz aproximadamente cinco minutos antes da primeira 

leitura, evitando-se sua exposição a fontes luminosas muito intensas, como 

por exemplo, raios solares; 
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g) realizar as medições num plano horizontal a 75 cm do piso quando a altura da 

superfície de trabalho não é especificada ou conhecida. 

Para a pesquisa de campo, foram feitos os cálculos necessários para a 

determinação da distância e quantidade de pontos a serem medidos em todas as 

opções de tamanhos de salas de aula. Dessa forma, determinou-se que as salas 

com 2, 3 e 4 módulos teriam 25 pontos a serem medidos, distribuídos em 5 filas e 5 

colunas. Nas salas com tamanhos menores que 2 módulos, foram medidos 18 

pontos, sendo 3 filas com 6 colunas. 

3.7 Coleta das refletâncias dos materiais 

No momento em que a luz incide em uma superfície, uma parte dela é absorvida e 

outra é refletida. A refletância de uma superfície é caracterizada como a razão entre 

a luz absorvida e a luz incidente, também conhecida como fator de reflexão. Essa 

propriedade varia de acordo com a cor e a textura dos materiais e influencia a 

iluminação interna de um ambiente através da capacidade de reflexão ou absorção 

da luz. De acordo com Hopkinson (1980), uma superfície branca reflete 

aproximadamente 85% da luz incidente, uma cor clara, 50%; uma cor média de 30 a 

50% e uma cor escura, menos de 10%. Essa quantidade pode variar se a superfície 

for lisa e polida ou áspera e fosca.

Para a realização das simulações e comparação dos softwares com uma maior 

precisão é necessária a determinação das características dos materiais através do 

levantamento das refletâncias das superfícies e materiais existentes nas salas de 

aula.

O método utilizado para medir a refletância das superfícies foi descrito por Oiticica et 

al (2000) e utilizou um luminancímetro Konica Minolta, modelo LS-100 (figura 3.9), 

que fornece a luminância de uma superfície em valor absoluto (cd/m2). A calibração 

do aparelho foi realizada inicialmente a partir da medição da luminância do material 

considerado de referência: uma folha de papel sulfite e estimando-se para essa cor 
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a refletância de 85%. Para a refletância das demais superfícies, mediu-se o valor de 

luminância correspondente e a partir da relação com a luminância de referência foi 

possível a obtenção da refletância (%) para cada material. Utilizou-se a seguinte 

relação para a obtenção da refletância de cada superfície estudada: 

Refletância de uma superfície = 85 x luminância da superfície
Luminância do branco 

Figura 3.9 - Imagem do Luminancímetro (MARCA LS-100) 
utilizado nas medições das refletâncias 

3.8 Comparação dos softwares de simulação 

Para a comparação dos softwares de simulação foi feita uma pesquisa com os 

softwares disponíveis e um levantamento bibliográfico com artigos e dissertações 

que comparassem os resultados das simulações entre si e com a realidade, além da 

existência de validação do software, principalmente para regiões de clima tropical, 

como o encontrado na cidade de Natal/RN. Juntamente com esses aspectos foram 

levados também em consideração o prévio conhecimento e habilidade da 

pesquisadora em alguns softwares. 

Após o levantamento inicial, foram escolhidos 3 softwares para a avaliação proposta: 

Desktop Radiance®, Relux Professional e Troplux. A metodologia utilizada para 

escolha do software consistiu no estudo comparativo entre os níveis de iluminância 
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aferidos com luxímetros em um plano horizontal interno de uma sala de aula e os 

valores resultantes das simulações obtidos pelos softwares.

O software Desktop Radiance® consiste em uma ferramenta de design e análise da 

iluminação natural e artificial em edifícios visando otimizar a eficiência desses 

sistemas. Esse software trabalha em conjunto com programas do tipo Computer 

Aided Design (CAD), como o AutoCAD® 2000 da AUTODESK®. Isso possibilita a 

interação e criação de modelos 3D, fornecendo imagens sintéticas produzidas na 

simulação e tendo muita consistência qualitativa e quantitativa. De acordo com 

Christakou (2004) já foi validado por vários trabalhos científicos e seus resultados 

são confiáveis. Além disso, esse software ainda inclui bibliotecas de materiais, 

vidros, mobiliário e suporte para a iluminação artificial. Outra qualidade é a 

possibilidade de trabalhar com céu claro, encoberto e parcialmente encoberto e 

modelar materiais e texturas. 

Segundo Christakou (2004), o Radiance® tem limitações muito evidentes na área de 

interface com o usuário devido à excessiva complexidade e opções de configuração. 

Por outro lado, fornece imensas possibilidades, aumentando seu potencial de 

cálculo devido à sua estrutura modular e seu código aberto, permitindo o acréscimo 

de módulos externos que possibilitam uma infinidade de opções para as mais 

variadas tarefas. Os resultados das simulações podem ser imagens realísticas, 

isocontornos, falsecolor e informações numéricas da distribuição dos níveis de 

iluminância.  

O segundo software analisado, o Relux Professional, se baseia no método Radiosity

para avaliar a iluminação natural e artificial no espaço arquitetônico, possibilitando a 

avaliação de eficiência energética anual. Este software tem como pontos positivos a 

interface amigável, possuir uma biblioteca de materiais, mobiliário e luminárias, além 

de ser possível a inserção novos materiais e alteração das características dos 

materiais existentes. Permite analisar o projeto da iluminação para espaços 

interiores com luz artificial e natural que podem ser apresentadas juntas ou 

separadas.  

De acordo com Christakou (2004), o algoritmo Radiosity não foi validado e embora 

suas respostas sejam coerentes com as obtidas por outros softwares, não são 

totalmente confiáveis. Outra desvantagem do uso deste software é o fato de não 
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permitir a importação de geometrias geradas em softwares do tipo CAD e utilizar 

apenas céu nublado e céu claro. Apesar dessas limitações, sua aplicabilidade é 

bastante promissora, pois dispõe de saídas gráficas e numéricas para quase todos 

os parâmetros necessários para esta análise. As saídas dos resultados são 

variadas: isolux 3D e no plano de trabalho, gráfico pseudocores (isocontornos), 

eficiência energética anual e imagem foto-realística com visualização variável. 

O software TropLux tem a capacidade de simular apenas o desempenho da 

iluminação natural, priorizando as características climáticas e arquitetônicas das 

regiões tropicais. Ele realiza o processamento de superfícies com diferentes 

características: difusas, especulares, mistas, opacas, transparentes e translúcidas. E 

tem como objetivo fornecer um panorama geral da iluminância interna em 

ambientes, permitindo o processamento de uma arquitetura com geometria 

complexa; distribuições de luminâncias de céu configuráveis pelo usuário, bem como 

as preconizadas pela CIE (Commission Internationale de L´Eclairage) e IES 

(Illuminating Engineering Society); e iluminância separada para contribuição solar e 

de céu em até 12 componentes.

Outra possibilidade é a configuração do espaço externo da mesma maneira que o 

espaço interno a ser analisado. A metodologia desse software é baseada 

fundamentalmente nos conceitos do método Monte Carlo, do método de raio traçado 

e no conceito de coeficientes de luz natural. Segundo o autor do software, Cabús 

(2005), a adoção desses métodos permite dar soluções teóricas simples para 

geometrias complexas, além de possibilitar o cálculo de reflexões especulares e 

transmissões regulares de forma bastante simples, mais rápida e precisa. O TropLux

fornece ainda uma série de saídas mostrando os resultados através de gráficos e 

tabelas, além de agrupá-los de diversas formas. Sua validação foi realizada em três 

etapas: duas referentes ao erro (com o objetivo de comprovar a precisão de seus 

resultados) e outra etapa relacionada ao tempo de processamento. Com isso, seus 

resultados são bastante confiáveis. 

Após esta caracterização dos softwares, foi feito um levantamento documental das 

plantas dos setores de aulas teóricas da UFRN, onde foi escolhida uma sala de aula 

padrão que pudesse representar uma situação comumente encontrada no Campus 

da UFRN.  
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O planejamento desse estudo teve como ponto de partida a fixação do número de 

variáveis a serem consideradas. As simulações foram feitas para o dia 15 de 

fevereiro, adotando-se quatro horas típicas do dia: 9, 12, 15 e 17horas. No caso do 

software Desktop Radiance foi considerado o tipo de céu parcialmente encoberto, 

característico da cidade de Natal/RN. Já para o software Relux Professional, foram 

considerados os tipos de céu claro e encoberto, visto que o software não contempla 

o tipo de céu parcialmente encoberto. Com relação ao software TropLux, foram 

considerados os 15 tipos de céu padrão preconizados pela CIE, com o objetivo de 

estudar também qual seria o tipo de céu que mais se aproximaria da realidade local.

Como o resultado final de uma simulação não depende apenas da validade do 

software empregado, mas também da qualidade dos dados de entrada, as 

informações do ambiente foram cuidadosamente estudadas e reproduzidas. Foi feito 

um levantamento de campo, para averiguação das dimensões, medições das 

refletâncias das superfícies e dos níveis de iluminância encontrados nos horários 

descritos acima.

O modelo adotado para efeito do presente estudo é uma sala de aula típica, 

localizada no centro de um dos blocos do setor de aulas teóricas IV. A sala 

analisada apresenta as seguintes dimensões: 6,00 x 8,00m (figura 3.10), com 3,13m 

de pé-direito. No interior da sala de aula estão distribuídas 30 carteiras e o plano de 

trabalho considerado encontra-se a uma altura de 0,75m. As duas janelas estão 

orientadas para Leste e medem 2,95 x 1,40m, com peitoril de 1,00m (figura 3.11) e 

beiral de 2,50m de projeção. As paredes orientadas a Norte e Sul não têm aberturas 

e formam divisas com as salas vizinhas. Na parede orientada para Oeste está 

localizada a porta de entrada da sala de aula, com uma área envidraçada sobre esta 

até a altura da laje. Nesta parede ainda existem duas aberturas com elementos 

vazados medindo 2,78 x 0,93m e 1,55 x 0,93m, ambas com peitoril de 2,20m (figura 

3.12). Essa parede tem como proteção solar uma circulação lateral com a projeção 

do beiral atingindo 5,00m (figuras 3.11 e 3.13). As fachadas Leste e Oeste ainda têm 

como obstruções externas ás suas aberturas os outros blocos de aula, afastados 

14,20m destas. 
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Figura 3.10 - Planta esquemática da sala de aula objeto das medições de campo 

Figura 3.11 - Corte esquemático da sala de aula objeto das medições de campo 

Figura 3.12 - Imagem da sala de aula objeto de 
estudo Figura 3.13 - Imagem da circulação á oeste da sala de 

aula objeto de estudo

De acordo com a pesquisa de campo realizada, constatou-se que os principais 

materiais utilizados e as refletâncias internas medidas foram: piso em granilite cinza 

(30%), paredes e teto pintados na cor branco gelo (82%), quadro-negro em laminado 

melamínico verde (22%), elementos vazados pintados na cor branco neve (96%) e 

vigas aparentes pintadas na cor concreto (48%). Foi considerado, nas janelas e 

abertura sobre a porta, um vidro simples de 3mm com transmitância de 89%. Nas 

simulações, a porta foi considerada aberta, pois é a situação mais comumente 

encontrada na realidade.
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A especificação dos materiais e refletâncias internas foi necessária para uniformizar 

as respostas entre os três softwares de simulação. Dessa forma, foram fixadas as 

descrições óticas para os materiais de acabamento de forma que todos os softwares 

pudessem atribuir a mesma propriedade ótica dos materiais às superfícies. A grade 

utilizada nas simulações foi de 1,00m, sendo 35 pontos distribuídos em 5 filas e 7 

colunas (figura 3.14). 

Figura 3.14 - Esquema de distribuição dos pontos de medição (sem escala)

Os resultados das simulações e medições foram tratados estatisticamente através 

da média aritmética para pontos com o mesmo afastamento da janela e mesma hora 

do dia, podendo-se comparar as condições de iluminação natural ao longo do dia e 

em diferentes posições no interior da sala.

Constatou-se que, quando utilizadas as médias dos dados distribuídos de acordo 

com o afastamento da janela, os dados fornecidos pelas simulações do céu claro do 

Relux Professional e dos céus claros e parcialmente encobertos do Troplux ficaram 

bastante distantes dos dados medidos no dia pesquisado (figura 3.15). Já os 

resultados do Relux Professional com céu encoberto, os fornecidos pelo Radiance®

(céu parcialmente encoberto) e pelos modelos de céu encoberto do TropLux foram

bastante semelhantes entre si e com os dados medidos (figura 3.16). 
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Figura 3.15 - Gráfico da comparação entre os níveis de iluminância das simulações e 
os medidos (por afastamento da janela) 
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Figura 3.16 - Gráfico da comparação entre os níveis de iluminância das melhores simulações e os 
medidos (por afastamento da janela)

Quando a análise é feita através da comparação da média dos dados horários, 

verifica-se uma distorção na curva dos dados das 9 e 12hs provenientes das 

simulações que utilizam os padrões de céu encoberto (figura 3.17). Isso 

provavelmente é justificado pela presença do sol mais próximo à janela no horário da 

manhã, que acarreta uma maior luminância das superfícies externas e, 

conseqüentemente, um nível de iluminância interno mais alto nesses horários, que 

não é considerado em simulações que utilizam o céu encoberto. 
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Figura 3.17 - Gráfico da comparação entre os níveis de iluminância das melhores simulações e os 
medidos (por horário)

Apesar dos resultados do Radiance® serem tão coerentes quanto os do Relux

Professional e do Troplux com céu encoberto quando considerado o afastamento da 

janela, e se aproximarem mais dos níveis de iluminância medidos no turno matutino, 

o uso deste software é dificultado devido à ocorrência de problemas na execução do 

mesmo durante as simulações. 

O software Troplux demonstra ser a melhor opção para a realização de estudos de 

simulação da iluminação natural devido à precisão dos resultados, a possibilidade de 

configuração do céu característico da cidade, modelagem de geometrias complexas, 

facilidade de tratamento estatístico das informações e total suporte por parte do 

autor do software.
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3.8.1 Determinação do tipo de céu para realização das simulações 

Para se utilizar o software TropLux adequadamente torna-se necessária também a 

determinação do tipo de céu que apresente, em suas simulações, os resultados mais 

aproximados dos níveis de iluminância medidos em uma sala de aula padrão 

localizada na cidade de Natal/RN.

Como não foi possível fazer uma pesquisa de campo para determinação do padrão 

de céu representativo para a cidade em questão, foi feita uma análise dos resultados 

da pesquisa citada anteriormente através do cálculo da diferença percentual entre as 

médias dos dados fornecidos pelas simulações e das medições (figura 3.18). O 

resultado demonstrou que a média dos dados das simulações com o tipo de céu 01 

(céu encoberto) variou em apenas 1.2% a menos que a média dos níveis de 

iluminância medidos, representando a melhor escolha para realização das 

simulações no software Troplux para a cidade de Natal/RN. 
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Figura 3.18 - Gráfico do percentual de distorção dos níveis de iluminância das simulações  
do TropLux e os dados medidos 
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3.9 Processamento e análise dos dados 

Os dados foram processados e analisados utilizando uma metodologia que avalia a 

iluminação através de gráficos e cálculos estatísticos. Os gráficos foram 

desenvolvidos com o objetivo de avaliar qualitativamente e visualizar os resultados 

de uma forma mais próxima àquela que os projetistas costumam trabalhar. A análise 

estatística visa uma avaliação quantitativa dos níveis de iluminância. 

A elaboração dos gráficos utiliza uma metodologia proposta por Cabús (1997) que 

utiliza o mapeamento dos níveis de iluminância no plano de trabalho, determinando 

curvas isolux e delimitando 3 regiões que classificam a iluminação como excessiva, 

suficiente e insuficiente. A região com níveis de iluminância excessivos deveria ser 

evitada devido à probabilidade de ofuscamento. A região com iluminação insuficiente 

ocasiona fadiga e desconforto para os usuários e necessitaria de uma iluminação 

artificial complementar, acarretando um aumento no consumo de energia. 

A análise estatística tem como objetivo realizar uma avaliação quantitativa dos níveis 

de iluminância buscando um valor representativo para cada sala de aula pesquisada 

visando a comparação com os valores estabelecidos pela NBR 5413 (ABNT, 1992). 

3.9.1 Escolha do Parâmetro de Desempenho 

Com o objetivo de avaliar graficamente a iluminação natural das salas de aula do 

Campus Central da UFRN, o mapeamento dos níveis de iluminância no plano de 

trabalho foi feito a partir de critérios qualitativos, que determinaram zonas com 

iluminação excessiva, suficiente ou insuficiente. 

O critério para determinação dessas zonas de iluminação estabelece um limite 

mínimo, abaixo do qual o nível de iluminância foi considerado insuficiente, e um 

limite máximo, acima do qual foi considerado excessivo, podendo ocasionar 

ofuscamento. A partir da determinação desses limites, foram estabelecidas regiões 

definidas como: Região  (nível de iluminância excessiva), Região  (nível de 

iluminância suficiente) e Região  (nível de iluminância insuficiente). 
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Esses limites foram definidos através da NBR 5413 (ABNT, 1992) e de Souza 

(2003). A NBR 5413 (ABNT, 1992) estabelece os níveis de iluminância médios 

mínimos para iluminação artificial em interiores de salas de aula em 200, 300 ou 500 

lux. Visando evitar contrastes excessivos que possam causar ofuscamento, a norma 

especifica ainda que o nível de iluminância em qualquer ponto do campo de trabalho 

não deve ser inferior a 70% do nível de iluminância médio no plano de trabalho. De 

acordo com Souza (2003), a partir de 1000 lux o aumento do nível de iluminância 

não provoca melhorias no rendimento visual e a fadiga aumenta. 

Nessa pesquisa, será adotado o valor intermediário de 300 lux definido pela norma 

como o nível de iluminância médio mínimo para o conforto visual. Para determinação 

do limite inferior da Região  (iluminação suficiente), o nível de iluminância (E) é de 

200 lux, que corresponde a aproximadamente 70% dos 300 Lux predeterminados 

pela NBR 5413 (ABNT, 1992). De acordo com Souza (2003), como limite superior 

dessa região, utilizar-se-á 1000 lux. A tabela 3.2 apresenta os limites das regiões de 

acordo com os níveis de iluminância. 

TABELA 3.2: Regiões de mapeamento de acordo com os níveis de iluminância 

Região Classificação Nível de iluminância (E) 

Excessiva E > 1000 Lux 

Suficiente  200 < E < 1000 Lux 

Insuficiente E < 200 Lux 

Dessa forma, a Região  fica estabelecida como parâmetro de avaliação, pelo 

Método Gráfico, do desempenho da iluminação natural nas salas de aula. Esse 

desempenho será proporcional a área ocupada pela Região .
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3.9.2 Construção do Mapeamento 

Com o objetivo de gerar os mapas dos níveis de iluminância, todos os dados 

coletados in loco foram tabulados e calculados através de Planilhas de Cálculo 

Excel®, onde foram gerados os gráficos das curvas isolux utilizando os níveis de 

iluminância mínimos e máximos para determinação da zona de conforto visual. 

Em seguida, foram calculadas as percentagens de cada uma das regiões ,  e 

visando determinar a área da zona de conforto e posteriormente correlacionar com o 

Método Analítico.

3.9.3 Análise Estatística 

O tratamento estatístico dos dados teve como objetivo a determinação de valores 

representativos dos níveis de iluminância medidos nas salas de aula. Visando uma 

avaliação quantitativa da iluminação natural nas salas de aula através da 

comparação com os valores estabelecidos pela NBR 5413 (ABNT, 1992). 
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4  ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Neste capítulo foi feita a descrição das características dos Setores de aulas teóricas 

do Campus da UFRN (figura 4.1), com a distribuição das salas de aula por uso, por 

setores, tamanho e características construtivas. Posteriormente foi feita uma 

avaliação técnica da iluminação natural das salas de aula através de medições in 

loco. Em seguida, foram descritos os resultados da avaliação da iluminação natural 

das salas de aula a partir da opinião dos usuários. Por último, foi feita uma 

comparação entre as avaliações técnica e dos usuários. 

4.1 Caracterização dos Setores de aulas teóricas do Campus da 
UFRN

Figura 4.1 - Mapa do Campus Central da UFRN com destaque para os setores de aulas teóricas 
Fonte: elaboração própria a partir de UFRN, 2004 
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No levantamento feito nos meses de julho e agosto de 2006 no Campus da UFRN, 

foi constatada a existência de 206 salas distribuídas nos cinco setores de aulas 

teóricas. Sendo que apenas 176 salas são destinadas às aulas. Destas, 157 são 

destinadas às aulas teóricas propriamente ditas, 10 são destinadas aos laboratórios, 

5 à salas de desenho e 4 são auditórios (figura 4.2). 

Sala de 
aula
90%

Laboratório
5%

Desenho
3%

Auditório
2%

Figura 4.2 - Gráfico dos dados do uso das salas de aula 

Com relação à subdivisão por setores, constatou-se que o setor de aulas com maior 

número de salas destinadas às aulas teóricas foi o SETOR I, com 43 salas de aula, 

seguido pelo SETOR IV, com 40 salas; SETOR II, com 35 salas; SETOR III, com 31 

salas e SETOR V com apenas 27 salas de aula (figura 4.3). 

SETOR I
24%

SETOR II
20%SETOR III

18%

SETOR IV
23%

SETOR V
15%

Figura 4.3 - Gráfico dos dados da distribuição das salas de aula por setores 

As salas de aula seguem uma modulação de aproximadamente 3,00 x 8,00m. Sendo 

que 85%, ou seja, a grande maioria, tem dois ou três módulos. Observou-se, 

principalmente no Setor II, uma grande quantidade de salas de aula com divisões 

em 1/3, 1/2 ou 2/3 de módulos acrescidos de um ou dois módulos inteiros. Esse é o 

caso de 16 salas de aula, subdivididas em 4 salas para 1 1/3, 7 salas para 1½, 4 

salas para 1 2/3 e 1 sala para 2 1/3. Além das modulações citadas anteriormente, 

encontram-se ainda 5 salas com 4 módulos, 4 salas com apenas 1 módulo e uma 
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única sala com 6 módulos. Essa sala maior funcionava anteriormente como uma 

biblioteca setorial, atualmente está sem uso definido. 

2,3 MÓDULO
1%

3 MÓDULO
48%

4 MÓDULO
3%

6 MÓDULO
1%

1 MÓDULO
2%

1,7 MÓDULO
2%

1,5 MÓDULO
4%

1,3 MÓDULO
2%

2 MÓDULO
37%

Figura 4.4 - Gráfico dos dados das salas de aula por quantidade de módulos 

A quantidade de carteiras variou bastante e acompanhou a mesma diversidade do 

tamanho das salas. Constata-se no gráfico da figura 4.5 a seguir que a somatória da 

percentagem de quantidade de carteiras variando entre 31 a 50 chega a ultrapassar 

a metade do total (52%).

< 20
9% 21 - 30

10%

31 - 40
28%

41 - 50
24%

51 - 60
23%

> 60
3%

indefinidos
3%

Figura 4.5 - Gráfico dos dados da quantidade de carteiras das salas de aula 

Para se fazer uma caracterização mais detalhada das tipologias encontradas nas 

salas de aula, foi feita uma divisão por setores, visto que alguns têm características 

bem diferentes dos demais, tornando-se bastante peculiares. 
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4.1.1 Setor I 

O Setor de aulas I é o mais diferente dos outros setores, principalmente as salas do 

bloco A ao bloco G, que foram construídas na mesma época da construção do 

Campus Universitário, entre 1972 e 1974. Com um total de 43 salas de aula, esse 

setor tem como características a localização dos banheiros nas extremidades 

externas dos blocos, as janelas principais voltadas para o Sul, a parede limítrofe com 

a circulação (voltada para o Norte) com cobogós de piso a teto (figura 4.6) e a 

predominância de salas com 2 e 3 módulos. Sendo que as salas com 2 módulos 

ocupam 51% do total das salas e com 3 módulos, 42%. As exceções são apenas 3 

salas com 4 módulos. Destas, uma é auditório, outra é destinada ao Programa de 

Pós-Graduação de Direito e a outra é uma sala de aula comum. Uma outra 

característica é com relação à quantidade de portas. Para cada módulo ocupado 

pela sala, existe uma porta. Ou seja, as salas com dois módulos têm duas portas e 

as salas com três módulos têm três portas. Os materiais utilizados nas salas deste 

setor de aulas foram:

 Piso em mármore branco e granilite (refletância: 48%); 

 Paredes em blocos aparentes pintados de amarelo, na sua maioria 

(refletância: 83%); 

 Paredes das salas das extremidades do bloco em pedra (refletância: 39%); 

 Laje pintada de branco (refletância: 96%); 

 Vigas pintadas na cor de concreto (refletância: 32%); 

 Portas pintadas na cor cinza (refletância: 40%); 

Janelas basculantes, de parede a pilar, em alumínio e vidro, com venezianas 

e 16% com película de proteção solar.
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Figura 4.6 - Imagem dos cobogós e portas 
 das salas de aula do Setor I 

Figura 4.7 - Imagem das janelas das salas de 
 aula do Bloco H  do Setor I 

O bloco H, que foi construído recentemente, apresenta configuração bem diferente 

das outras salas desse setor.  As janelas principais também são de alumínio e vidro, 

porém pivotantes e sem veneziana (figura 4.7). As paredes são pintadas na cor 

branca, com piso em granilite cinza, teto branco, portas em alumínio e Eucatex na 

cor branco gelo e janelas altas (voltadas para Norte) também pivotantes e em 

alumínio e vidro. Não existem as paredes de cobogós encontradas nos outros blocos 

deste setor. 



94

Figura 4.8 - Planta baixa do pavimento térreo do Setor I 
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4.1.2 Setor II 

O Setor de aulas II, com 35 salas de aula, tem como características a localização 

dos banheiros também nas extremidades externas dos blocos, as janelas principais 

voltadas para o Leste e uma grande quantidade de salas com subdivisões em 1/3, 

1/2 e 2/3 dos módulos. No gráfico da figura 4.9 a seguir, constata-se que mais de um 

terço (36%) das salas encontram-se nessas condições. 

3 Módulos
50%

2 Módulos
14%

1 2/3 Módulo
11%

1 1/2 módulo
14%

1 1/3 Módulo
11%

Figura 4.9 - Gráfico do tamanho das salas de aula do Setor II, por quantidade de módulos 

Os materiais utilizados nas salas do Setor II foram: 

 Piso em mármore branco e granilite (refletância: 48%); 

 Paredes pintadas de branco, na sua maioria (refletância: 83%); 

 Paredes das salas das extremidades do bloco em pedra (refletância: 39%); 

 Laje pintada de branco (refletância: 96%); 

 Vigas pintadas na cor de concreto (refletância: 32%); 

 Portas em alumínio e Eucatex na cor branco gelo (refletância: 84%); 

 66% de janelas basculantes, com 3 folhas, de parede a pilar, em alumínio e 

vidro, com/sem venezianas e 34% de janelas pivotantes, com 6 folhas, de 

parede a pilar, em alumínio e vidro, com venezianas. Existem cortinas e 

persianas em 17% das janelas.  
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Basculante com 
veneziana

52%

Pivotante com 
veneziana

34%
Basculante sem 

veneziana
14%

Figura 4.10 - Gráfico das tipologias das janelas do Setor II 

Figura 4.11 - Planta baixa do pavimento térreo do Setor II



97

4.1.3 Setor III 

O Setor de aulas III possui 31 salas de aula e tem como características a localização 

dos banheiros nas extremidades internas dos blocos, as janelas principais voltadas 

para o Leste, a parede limítrofe com a circulação (voltada para o Oeste) com 

cobogós servindo como janelas altas (figura 4.12) e a existência de salas apenas 

com 2 e 3 módulos. Sendo que as salas com 2 módulos abrangem um terço do total 

das salas e com 3 módulos, dois terços.

Figura 4.12 - Imagem dos cobogós das salas de aula com 2 módulos do Setor III 

Os materiais utilizados nas salas deste Setor foram:  

 Piso em granilite (refletância: 30%); 

 Paredes pintadas de branco, na sua totalidade (refletância: 83%); 

 Paredes das salas das extremidades do bloco em pedra (refletância: 39%); 

 Laje pintada de branco (refletância: 96%); 

 13% das salas com vigas pintadas na cor de concreto (refletância: 32%) e 

87% das salas com vigas em concreto aparente (refletância: 40%); 

 88% das portas em alumínio e Eucatex na cor branco gelo (refletância: 84%), 

os outros 12% compreendem as portas em Eucatex salmão (refletância: 

42%), em madeira pintada de branco ou cinza (refletância: 40%); 
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 90% de janelas basculantes, com 3 folhas, de parede a pilar, em alumínio e 

vidro, com/sem venezianas, 55% com película de proteção solar e 3% com 

cortinas ou persianas. No restante das salas, as janelas foram substituídas 

visando uma melhoria na ventilação natural das salas. Dessa forma, os outros 

10% das janelas são pivotantes, com 6 folhas, de parede a pilar, em alumínio 

e vidro, com venezianas. 

Figura 4.13 - Planta baixa do pavimento térreo do Setor III 
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4.1.4 Setor IV 

O Setor de aulas IV é bastante semelhante ao Setor III. Ou seja, a localização dos 

banheiros também é nas extremidades internas dos blocos, as janelas principais 

também são voltadas para o Leste e a parede limítrofe com a circulação (voltada 

para o Oeste) com cobogós servindo como janelas altas (figura 4.12). Este setor 

possui 40 salas de aula com tamanho bem diversificado (figura 4.14). Sendo 45% do 

total das salas com 2 módulos, 40% com 3 módulos, 5% com 4 módulos e os outros 

10% com menos de 2 módulos. 

1 módulo
5%

1 1/2 módulo
5%

4 módulos
5%

2 módulos
45%

3 módulos
40%

Figura 4.14 - Gráfico do tamanho das salas de aula do Setor IV, por quantidade de módulos 

O destaque deste Setor é o Bloco H, que é totalmente atípico dos demais, inclusive 

por suas dimensões. As quatro salas deste setor têm três módulos e uma 

profundidade de 9,00m, enquanto o padrão das demais salas deste e de outros 

setores é de 8,00m. Uma outra peculiaridade destas salas é quanto ao uso, pois são 

destinadas ao curso de Arquitetura e Urbanismo e são mobiliadas com pranchetas 

para desenho. As aberturas principais também são bem diferentes das outras salas, 

pois apresentam esquadrias de alumínio e vidro em menores dimensões e uma 

complementação com elementos vazados sem pintura (figuras 4.15 e 4.16). Porém 

os materiais utilizados neste bloco são os mesmos encontrados nas salas de aula 

dos outros blocos do setor. 
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Figura 4.15 – Imagem dos cobogós das 
salas de aula do Bloco H do Setor IV 

Figura 4.16 – Imagem dos cobogós das 
 salas de aula do Bloco H do Setor IV 

As salas do bloco A também são um pouco diferente das outras. Esse bloco foi 

construído recentemente e apresenta as esquadrias diferentes das demais. As 

janelas voltadas para Leste também são de alumínio e vidro, porém com 04 folhas 

pivotantes com veneziana. Já na parede oposta, que geralmente tem cobogós, as 

salas deste setor têm janelas altas, pivotantes, em alumínio e vidro. 

Os materiais utilizados nas salas do Setor IV foram:  

 95% das salas com piso em granilite (refletância: 30%) e 5% com piso em 

carpete azul; 

 Paredes pintadas de branco, na sua maioria (refletância: 83%); 

branca
85%

pedra
7%

bloco pintado 
de branco

5%
divisória bege 
ou madeira

3%

Figura 4.17 - Gráfico dos tipos de acabamento das paredes das salas de aula do Setor IV 

 Paredes das salas das extremidades do bloco em pedra (refletância: 39%); 

 Laje pintada de branco (refletância: 96%); 

 Vigas pintadas na cor de concreto (refletância: 32%); 
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 82% das portas em alumínio e Eucatex na cor branco gelo (refletância: 84%), 

os outros 18% são portas em Eucatex salmão (refletância: 42%); 

 30% de janelas basculantes, com 3 folhas, de parede a pilar, em alumínio e 

vidro, com/sem venezianas e 13% de janelas pivotantes, com 4 folhas e 57% 

de janelas pivotantes com 6 folhas, em alumínio e vidro, com/sem 

venezianas. Como proteção solar 20% das janelas apresentam película, 5% 

película e persiana e 5% apenas persiana ou cortina. No caso desse bloco, 

observa-se que, na data do levantamento, mais da metade das janelas já 

haviam sido substituídas com o objetivo de incrementar a ventilação natural. 

Figura 4.18 - Planta baixa do pavimento térreo do Setor IV 
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4.1.5 Setor V 
O Setor de aulas V é o que possui menor quantidade de salas de aula, com um total 

de 26 salas. Este Setor tem características bem semelhantes aos setores III e IV. A 

localização dos banheiros fica nas extremidades internas dos blocos, as janelas 

principais são voltadas para o Leste e a parede oposta às janelas tem cobogós 

servindo como janelas altas (figura 4.12). Com relação ao tamanho, mais da metade 

das salas de aula desse setor tem 3 módulos, um pouco mais de um terço tem 2 

módulos, 8% tem apenas 1 módulo e 4% tem 2 1/3 módulos (figura 4.19). 

1 Módulo
7%

6 Módulos
4%

2 1/3 Módulos
4%3 Módulos

52%

2 Módulos
33%

Figura 4.19 - Gráfico dos dados do tamanho das salas de aula do Setor V, por quantidade de módulos 

Os materiais utilizados nas salas deste Setor foram:  

 Piso em granilite (refletância: 30%); 

 63% das paredes pintadas de branco (refletância: 83%) e 22% pintadas de 

azul (refletância: 81%); 

branca
63%

divisória bege
4%

bloco pintado de 
branco

1%
pedra
10% azul

22%

Figura 4.20 - Gráfico dos tipos de acabamento das paredes das salas de aula do Setor V 

 Paredes das salas das extremidades do bloco em pedra (refletância: 39%); 
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 Laje pintada de branco (refletância: 96%); 

 Vigas em concreto aparente (refletância: 40%); 

 45% das portas em alumínio e Eucatex na cor branco gelo (refletância: 84%), 

32% em alumínio e Eucatex na cor salmão (refletância: 42%), 9% em madeira 

natural (refletância: 11%), 9% em madeira pintada de branco e 5% em 

madeira pintada de cinza (refletância: 40%); 

eucatex salmão
32%

madeira
9%

eucatex branco 
gelo
45%

madeira pintada 
de cinza

5%
madeira pintada 

de branco
9%

Figura 4.21 - Gráfico das tipologias das portas das salas de aula do Setor V 

 Janelas basculantes, com 3 folhas, de parede a pilar, em alumínio e vidro, 

com/sem venezianas,  22% com película de proteção solar, 4% com persiana 

ou cortina e 4% com película e persiana. 
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Figura 4.22 - Planta baixa do pavimento térreo do Setor V 
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4.2 Avaliação Técnica 

A avaliação técnica consiste na avaliação da iluminação natural através da 

comparação dos níveis de iluminância medidos com valores predeterminados por 

estudiosos da área e a NBR 5413 (ABNT, 1992), que estabelece níveis de 

iluminância médios mínimos para o desenvolvimento de atividades em salas de aula. 

Essa avaliação foi feita através de gráficos e cálculos estatísticos, que utilizam o 

mapeamento dos níveis de iluminância no plano de trabalho para determinação das 

zonas de conforto luminoso e fornecem dados para a análise quantitativa dos dados 

pesquisados. 

Os gráficos são elaborados com o objetivo de fornecer uma visualização da 

distribuição dos níveis de iluminância mais próximos àquela que os projetistas 

costumam ter como referência. O método consiste no mapeamento dos níveis de 

iluminância no plano de trabalho das salas de aula pesquisadas, divididos em 

regiões com níveis de iluminância excessiva (R ), suficiente (R ) e insuficiente (R ).

A análise estatística visa a determinação de valores representativos dos níveis de 

iluminância medidos nas salas de aula. A partir do cálculo da Média Aritmética, 

Mediana, Desvio Padrão e Coeficiente de Variação foi escolhido um valor que 

melhor representasse o total dos dados medidos in loco. Para que a Média seja 

considerada um valor representativo dos dados, o CV (Coeficiente de Variação) 

deve ser o menor possível. O fato de haver elevados níveis de iluminância nas 

regiões próximas às portas e janelas e um rápido decréscimo desses valores em 

função da distância dessas aberturas ocasiona um CV muito elevado, o que torna a 

Mediana um valor mais representativo que a Média dos dados estudados. 
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4.2.1 Avaliação dos níveis de iluminância nos Setores de aulas 

4.2.1.1 Setor I 

O Setor I teve um total de 22 salas pesquisadas nos 4 horários pré-determinados 

pela pesquisa, conforme pode ser visto na tabela 4.1. Sendo que 7 salas foram 

pesquisadas no início da manhã, 4 salas no final da manhã e início da tarde e 7 

salas no final da tarde. Nem sempre puderam ser usadas as mesmas salas nos 

diversos horários devido à falta de alunos ou aplicação de provas nas salas de aula. 

Nesses casos, as medições e questionários foram aplicados nas salas vizinhas.

TABELA 4.1 – Salas pesquisadas no Setor I 

Horário Bl.  Externos 
Anteriores

Blocos
intermediários 

Bl. Externos 
Posteriores

08:00 A3 B4 C1 C4 D3 G4 H6 
11:00 A4  C2  F3  H5 
14:00  B4  C3  G3 H5 
17:00 A2 B3 C1 C4 D4 G4 H5 

Os gráficos com os dados medidos nas salas de aula no início da manhã (figura 

4.23), das 8:00 às 8:30horas, demonstram que apenas a sala C4 apresenta uma boa 

distribuição da iluminação, com 76% (tabela 4.2) dos valores estando na região R

(Nível de Iluminância Suficiente). A sala D3 também apresenta mais da metade de 

seus valores na região R , os 40% restantes estão compreendidos na região R

(Nível de Iluminância Insuficiente). Todas as outras salas medidas nesse horário tem 

mais da metade de seus valores na região R . As piores situações são encontradas 

nas salas A3 e G4, que possuem películas de proteção solar e têm 88% de seus 

níveis de iluminância na região R . A única sala que apresentou níveis de 

iluminância na região R  (Nível de Iluminância Excessiva) foi a sala C4, com 16% 

dos seus valores compreendidos nessa região. 
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TABELA 4.2 – Porcentagem dos Níveis de Iluminância nas regiões  
de conforto luminoso às 8:00 horas no Setor I 

Horário
8:00

R
Nível de Iluminância 

Insuficiente

R
Nível de Iluminância 

Suficiente

R
Nível de Iluminância 

Excessiva 

Sala A3 88% 12% 0% 

Sala B4 64% 36% 0% 

Sala C1 57% 43% 0% 

Sala C4 8% 76% 16% 

Sala D3 40% 60% 0% 

Sala G4 88% 12% 0% 

Sala H6 60% 40% 0% 

Média 58% 40% 2% 

HORA SALAS 

1 2 3 4 5
S1

S2

S3

S4

S5

Sala A3 
1 2 3 4 5

S1

S2

S3

S4

S5

Sala B4 
1 2 3 4 5

S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

Sala C1 

1 2 3 4 5 6
S1

S2

S3

S4

S5

Sala C4 
1 2 3 4 5 6

S1

S2

S3

S4

S5

Sala D3 
1 2 3 4 5

S1

S2

S3

S4

S5

Sala G4 

08:00

1 2 3 4 5
S1

S2

S3

S4

S5

Sala H6

LEGENDA

R  (Nível de Iluminância Insuficiente) 

R  (Nível de Iluminância Suficiente) 

R  (Nível de Iluminância Excessiva)

Figura 4.23 – Gráficos dos Níveis de Iluminância do Setor I às 8:00horas 
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TABELA 4.3 – Dados estatísticos dos Níveis de Iluminância no Setor I às 8:00horas

Salas A3 B4 C1 C4 D3 G4 H6 

Média 123 236 275 463 241 129 185 

Mediana 82 175 188 351 220 99 91 
Desvio padrão 119 153 221 339 90 71 148 

Máximo 544 569 833 1324 502 334 517 

Mínimo 50 86 67 132 1 70 38 

CV 97% 65% 80% 73% 37% 55% 80% 

Para análise estatística foram considerados os padrões estabelecidos pela NBR 

5413 (ABNT, 1992) e o nível de iluminância médio mínimo de 300 Lux. Na tabela 4.3 

acima, constata-se que das sete salas analisadas no Setor I no início da manhã, 

apenas a sala C4 estaria dentro da zona de conforto visual. 

No horário compreendido entre as 10:30 e 11:00horas, que representam o final do 

turno matutino, os gráficos (figura 4.24) demonstraram uma boa distribuição dos 

níveis de iluminância. As salas A4 e H5 tem 87 e 90% (tabela 4.4), respectivamente, 

de seus valores compreendidos na região de conforto visual, os outros 13 e 10% 

estão na região R . A sala C2 também apresenta a maior parte de sua área dentro 

da região R  (80%), sendo que a área próxima a janela apresenta um nível de 

iluminância excessivo. A exceção para essa boa distribuição da iluminação é a sala 

F3, que possui película de proteção solar nos vidros e, por isso, toda a sala 

apresenta níveis de iluminância abaixo do recomendado.  

TABELA 4.4 – Porcentagem dos Níveis de Iluminância nas regiões  
de conforto luminoso às 11:00 horas no Setor I 

Horário
11:00

R
Nível de Iluminância 

Insuficiente

R
Nível de Iluminância 

Suficiente

R
Nível de Iluminância 

Excessiva 

Sala A4 13% 87% 0% 

Sala C2 0% 80% 20% 

Sala F3 100% 0% 0% 

Sala H5 10% 90% 0% 

Média  31% 64% 5% 
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Figura 4.24 – Gráficos dos Níveis de Iluminância do Setor I às 11:00 horas 

Ao se comparar as Medianas dos níveis de iluminância medidos no final da manhã 

com o valor de referência de 300 Lux para avaliação da iluminação natural nas salas 

de aula, constata-se que metade das salas analisadas (A4 e C2) atendem a esse 

requisito. A sala H5 tem uma Mediana próxima do valor de referência e a sala F3 

tem um valor bastante inferior devido à existência de película de proteção solar na 

janela.

TABELA 4.5 – Dados estatísticos dos Níveis de Iluminância no Setor I às 11:00horas

Salas A4 C2 F3 H5 

Média 360 618 28 284 

Mediana 330 397 24 275 
Desvio padrão 159 384 14 77 

Máximo 804 1469 68 497 

Mínimo 123 242 14 172 

CV 44% 62% 49% 27% 

No início da tarde, das 13:30 às 14:00horas, os gráficos dos níveis de iluminância 

coletados nas salas de aula (figura 4.25) demonstram que apenas a sala B4 não 

apresenta uma boa distribuição da iluminação. Nesta sala, 80% dos valores (tabela 
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4.6) estão compreendidos na região R . Nesse horário, todas as outras salas 

pesquisadas apresentaram mais de 84% de seus valores na região de conforto 

visual e nenhuma sala apresentou níveis de iluminância excessivos. 
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Figura 4.25 – Gráficos dos Níveis de Iluminância do Setor I às 14:00 horas 

TABELA 4.6 – Porcentagem dos Níveis de Iluminância nas regiões  
de conforto luminoso às 14:00 horas no Setor I 

Horário
14:00

R
Nível de Iluminância 

Insuficiente

R
Nível de Iluminância 

Suficiente

R
Nível de Iluminância 

Excessiva 

Sala B4 80% 20% 0% 

Sala C3 16% 84% 0% 

Sala G3 0% 100% 0% 

Sala H5 7% 93% 0% 

Média  26% 74% 0% 
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Levando-se em consideração a totalidade dos dados medidos no início da tarde, a 

análise estatística verifica através da Mediana, conforme tabela 4.7, que as salas C3 

e G3 estão dentro da zona de conforto. Embora a sala H5 tenha sua Mediana um 

pouco abaixo do valor padrão adotado para essa avaliação, essa diferença é tão 

pequena que essa sala também pode ser considerada dentro da zona de conforto.

TABELA 4.7 – Dados estatísticos dos Níveis de Iluminância no Setor I às 14:00horas

Estatísticas B4 C3 G3 H5 

Média 176 390 442 324 

Mediana 135 355 410 296 
Desvio padrão 111 172 151 96 

Máximo 440 670 820 600 

Mínimo 84 181 250 163 

CV 63% 44% 34% 30% 

A iluminação das salas de aula no final da tarde, das 16:30 às 17:00horas, é a que 

se apresenta de forma mais deficiente (figura 4.26). Das sete salas pesquisadas, 

apenas as salas B3 e C1 apresentaram pequenos trechos nas regiões com níveis de 

iluminância suficiente (17 e 9%). O restante dessas duas salas e todas as outras 

salas estão compreendidas na região R , com nível de iluminância insuficiente. 

TABELA 4.8 – Porcentagem dos Níveis de Iluminância nas regiões  
de conforto luminoso às 17:00 horas no Setor I 

Horário
17:00

R
Nível de Iluminância 

Insuficiente

R
Nível de Iluminância 

Suficiente

R
Nível de Iluminância 

Excessiva 

Sala A2 100% 0% 0% 

Sala B3 83% 17% 0% 

Sala C1 91% 9% 0% 

Sala C4 100% 0% 0% 

Sala D4 100% 0% 0% 

Sala G4 100% 0% 0% 

Sala H5 100% 0% 0% 

Média  96% 4% 0% 
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Figura 4.26 – Gráficos dos Níveis de Iluminância do Setor I às 17:00 horas 

Através da comparação da Mediana com o valor de referencia de 300Lux, a análise 

estatística verifica, assim como nas análises anteriores, que a iluminação natural 

nesse horário não é suficiente para suprir as necessidades de uma sala de aula. 

TABELA 4.9 – Dados estatísticos dos Níveis de Iluminância no Setor I às 17:00horas 

Estatísticas A2 B3 C1 C4 D4 G4 H5 

Média 46 102 78 46 72 27 27 

Mediana 39 72 57 28 46 23 22 
Desvio padrão 20 70 61 47 52 20 15 

Máximo 98 256 231 162 167 110 54 

Mínimo 22 20 18 9 19 12 6 

CV 43% 68% 78% 101% 73% 73% 58% 
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4.2.1.2  Setor II 

O Setor II teve apenas 16 salas pesquisadas, conforme pode ser visto na tabela 

4.10. No início e final da manhã foram pesquisadas 5 salas e no início e final da 

tarde foram pesquisadas 3 salas.

TABELA 4.10 – Salas pesquisadas no Setor II 

Horário Bl.  Externos 
Anteriores

Blocos
intermediários 

Bl. Externos 
Posteriores

08:00 A2 B4 D1 D3 E3  
11:00 B1 B4 D1  F3 G3 
14:00 B1  D2  F2  
17:00 B1   D3 F2  

Os gráficos com os dados das medições realizadas nas salas de aula no início da 

manhã (figura 4.27), das 8:00 às 8:30horas, demonstram a irregularidade na 

distribuição da iluminação, com o decréscimo dos níveis de iluminância de acordo 

com o afastamento da janela. As salas A2, D1, D3 e E3 apresentam regiões com 

excesso de iluminação, podendo causar ofuscamento. A média da região R , ou 

seja, com nível de iluminância suficiente, abrange 54% do total dos valores (tabela 

4.11). A sala que apresenta maior porcentagem de área na zona de conforto é a A2, 

com 72% de sua área compreendida nessa região. A que apresenta menor área 

nessa região é a D1, com apenas 36% dos níveis de iluminância na região R . Em 

todas as 5 salas pesquisadas há áreas com níveis de iluminância insuficientes. Com 

relação a essa deficiência de iluminação, a melhor situação é encontrada na sala 

E3, onde apenas 6% da área apresenta baixos níveis de iluminância. A pior situação 

é encontrada na sala B4, com mais da metade da sala (57%) com iluminação 

insuficiente. Nas outras salas esses valores variam de 16 a 44%. 
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Figura 4.27 – Gráficos dos Níveis de Iluminância do Setor II às 8:00horas 

TABELA 4.11 – Porcentagem dos Níveis de Iluminância nas regiões  
de conforto luminoso às 8:00 horas no Setor II 

Horário
8:00

R
Nível de Iluminância 

Insuficiente

R
Nível de Iluminância 

Suficiente

R
Nível de Iluminância 

Excessiva 

Sala A2 16% 72% 12% 

Sala B4 57% 43% 0% 

Sala D1 44% 36% 20% 

Sala D3 20% 56% 24% 

Sala E3 6% 61% 33% 

Média  28% 54% 18% 
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A análise dos dados estatísticos das medições demonstra que apenas as salas A2, 

D3 e E3 apresentam níveis de iluminância satisfatório para o desenvolvimento das 

atividades de sala de aula.

TABELA 4.12 – Dados estatísticos dos Níveis de Iluminância no Setor II às 8:00horas 

Estatísticas A2 B4 D1 D3 E3 

Média 551 313 2981 675 1218 

Mediana 323 175 261 350 569 
Desvio padrão 491 265 5676 708 1253 

Máximo 1950 900 17300 2300 3900 

Mínimo 110 94 93 140 197 

CV 89% 85% 190% 105% 103% 

No final da manhã, entre as 10:30 e 11:00horas, os gráficos (figura 4.28) 

demonstraram uma relativa variedade na distribuição dos níveis de iluminância. Das 

salas pesquisadas, três delas apresentaram regiões com iluminação excessiva. Na 

sala B1 essa região é pouco representativa, com apenas 4% do total dos valores. Já 

as salas D1 e F3 apresentam 20 e 44% dos seus níveis de iluminância 

compreendidos nessa região. Com relação à região R , todas as salas apresentam 

pelo menos metade de seus valores nessa área, sendo a média geral de 64%. As 

melhores situações são encontradas nas salas B1 e G2, com 76 e 72%, 

respectivamente. Apenas a sala F3 não apresenta valores na região R , com nível 

de iluminância insuficiente. A sala B4 tem a pior situação, com metade de seus 

valores abaixo do recomendado.  



116

HORA SALAS 

1 2 3 4 5
S1

S2

S3

S4

S5

Sala B1 
1 2 3 4 5 6

S1

S2

S3

S4

S5

Sala B4 
1 2 3 4 5

S1

S2

S3

S4

S5

Sala D1 

1 2 3 4 5
S1

S2

S3

S4

S5

Sala F3 
1 2 3 4 5 6

S1

S2

S3

Sala G2 

11:00

LEGENDA

R  (Nível de Iluminância Insuficiente) 

R  (Nível de Iluminância Suficiente) 

R  (Nível de Iluminância Excessiva)

Figura 4.28 – Gráficos dos Níveis de Iluminância do Setor II às 11:00 horas 

TABELA 4.13 – Porcentagem dos Níveis de Iluminância nas regiões  
de conforto luminoso às 11:00 horas no Setor II 

Horário
11:00

R
Nível de Iluminância 

Insuficiente

R
Nível de Iluminância 

Suficiente

R
Nível de Iluminância 

Excessiva 

Sala B1 20% 76% 4% 

Sala B4 50% 50% 0% 

Sala D1 16% 64% 20% 

Sala F3 0% 56% 44% 

Sala G2 28% 72% 0% 

Média  23% 64% 13% 
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Ao se considerar todos os níveis de iluminância para a análise estatística (tabela 

4.14) da iluminação natural do Setor II no final da manhã, constata-se que apenas a 

sala D1 teve a Mediana superior a média mínima adotada para essa análise, apesar 

da saca D1 apresentar um valor bem próximo aos 300 Lux. 

TABELA 4.14 – Dados estatísticos dos Níveis de Iluminância no Setor II às 11:00horas 

Estatísticas B1 B4 D1 F3 G2 

Média 408 216 459 1034 270 

Mediana 275 194 295 950 250 
Desvio padrão 264 84 350 474 94 

Máximo 408 510 1247 1855 560 

Mínimo 160 120 177 460 170 

CV 65% 39% 76% 46% 35% 

No horário das 13:30 às 14:00horas, que representa o início do turno vespertino, os 

gráficos dos níveis de iluminância coletados nas salas de aula (figura 4.29) 

demonstram um bom resultado da iluminação natural. Apenas a sala F2 apresenta a 

região R , com nível de iluminância excessiva, mesmo assim pouco representativa, 

somente com 4% dos seus valores (tabela 4.15) nessa região. A zona de conforto 

visual abrange mais da metade da área de todas as salas pesquisadas. A pior 

situação é encontrada na sala B1, onde apenas 52% dos valores estão 

compreendidos na região R . Nas salas D2 e F2 esses valores são de 88 e 96%, 

respectivamente. Os trechos com iluminação insuficiente são encontrados nas salas 

B1 e D2. A primeira apresenta 48% de seus valores nessa região e a segunda sala 

essa porcentagem é de apenas 12%. 

TABELA 4.15 – Porcentagem dos Níveis de Iluminância nas regiões  
de conforto luminoso às 14:00 horas no Setor II 

Horário
14:00

R
Nível de Iluminância 

Insuficiente

R
Nível de Iluminância 

Suficiente

R
Nível de Iluminância 

Excessiva 

Sala B1 48% 52% 0% 

Sala D2 12% 88% 0% 

Sala F2 0% 96% 4% 

Média  20% 79% 1% 
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Figura 4.29 – Gráficos dos Níveis de Iluminância do Setor II às 14:00 horas 

Como mostrado na tabela 3.16, a análise estatística dos dados demonstra que a 

iluminação natural das salas D2 e F2 está dentro dos padrões de conforto visual 

exigidos nessa pesquisa devido ao valor de suas Medianas está acima da média 

mínima adotada para essa análise. 

TABELA 4.16 – Dados estatísticos dos Níveis de Iluminância no Setor II às 14:00horas 

Estatísticas B1 D2 F2 

Média 179 405 714 

Mediana 177 310 665 
Desvio padrão 62 234 248 

Máximo 278 900 1665 

Mínimo 97 180 450 

CV 52% 58% 35% 

Como visto no setor I e em todos os outros setores, a iluminação das salas de aula 

no final da tarde, das 17:00 às 17:00 horas, é a que se apresenta de forma mais 

precária (figura 4.30). A região R  está representada por uma média de 88% (tabela 

4.17) dos níveis de iluminância medidos. Apesar das salas pesquisadas 

apresentarem regiões com nível de iluminância suficientes, esses valores não 

ultrapassaram 16% do total dos dados pesquisados. 
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Figura 4.30 – Gráficos dos Níveis de Iluminância do Setor II às 17:00 horas 

TABELA 4.17 – Porcentagem dos Níveis de Iluminância nas regiões  
de conforto luminoso às 17:00 horas no Setor II 

Horário
17:00

R
Nível de Iluminância 

Insuficiente

R
Nível de Iluminância 

Suficiente

R
Nível de Iluminância 

Excessiva 
Sala B1 88% 12% 0% 

Sala D3 84% 16% 0% 

Sala F2 92% 8% 0% 

Média  88% 12% 0% 

A análise estatística nesse horário confirma a análise gráfica anterior e demonstra 

que nenhuma das salas estudadas apresenta níveis de iluminância suficientes para 

suprir as necessidades de sala de aula, com os valores das medianas inferiores à 

metade do nível médio mínimo recomendado. 

TABELA 4.18 – Dados estatísticos dos Níveis de Iluminância no Setor II às 17:00horas 

Estatísticas B1 D3 F2 

Média 132 106 88 

Mediana 115 81 76 
Desvio padrão 74 78 54 

Máximo 390 322 229 

Mínimo 58 31 28 

CV 56% 73% 62% 



120

4.2.1.3  Setor III 

O Setor III foi o que teve o maior número de salas pesquisadas. Como pode ser visto 

na tabela 4.19, foi um total de 23 salas divididas em 6 salas no início da manhã, 5 

salas no final da manhã e 6 salas no início e final da tarde. Devido à intensa 

utilização das salas de aula desse setor, algumas salas puderam ser pesquisadas 

nos diversos horários. Uma característica importante a ser destacada nesse setor é 

uma grande quantidade de janelas com películas de proteção solar, que ocasionam 

uma diminuição considerável nos níveis de iluminância encontrados nas salas de 

aula.

TABELA 4.19 – Salas pesquisadas no Setor III 

Horário Bl.  Externos 
Anteriores

Blocos intermediários Bl. Externos
Posteriores

08:00 A2  C1 C3 F3 F6 G4 
11:00  B6 C1 C3 F2 F6  
14:00  B3 C1 C3 D6 F1 G4 
17:00 A4 B4 C2 C3 F2 F5  

Das 6 salas pesquisadas no horário das 8:00 às 8:30 horas, 5 delas apresentam 

películas de proteção solar (A2, C1, F3, F6 e G4), com isso verifica-se através dos 

gráficos uma má distribuição da iluminação natural nessas salas (figura 4.31). 

Apenas na sala C3 foi encontrada uma região com nível de iluminância excessiva, 

representando 8% do total dos valores (tabela 4.20) aferidos naquela sala. A média 

das áreas da região R , com nível de iluminância suficiente, é de apenas 31%. A 

melhor situação é encontrada na sala A2 com 64% de seus valores compreendidos 

nessa região. A pior situação é representada pela sala F3 que, devido à existência 

de películas de proteção solar, apresenta todos os seus valores compreendidos na 

região R . Nas outras salas, a região R  representa de 60 a 76% do total dos 

valores medidos. 
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Figura 4.31 – Gráficos dos Níveis de Iluminância do Setor III às 8:00horas 

TABELA 4.20 – Porcentagem dos Níveis de Iluminância nas regiões  
de conforto luminoso às 8:00 horas no Setor III 

Horário
8:00

R
Nível de Iluminância 

Insuficiente

R
Nível de Iluminância 

Suficiente

R
Nível de Iluminância 

Excessiva 

Sala A2 36% 64% 0% 

Sala C1 76% 24% 0% 

Sala C3 60% 32% 8% 

Sala F3 100% 0% 0% 

Sala F6 64% 36% 0% 

Sala G4 72% 28% 0% 

Média  68% 31% 1% 
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A tabela 4.21 mostra os dados estatísticos das medições realizadas no início da 

manhã no Setor de aulas III. Através dos dados das Medianas dos níveis de 

iluminância, constata-se que em todas as salas analisadas a iluminação natural é 

deficiente e não supre as necessidades de sala de aula. 

TABELA 4.21 – Dados estatísticos dos Níveis de Iluminância no Setor III às 8:00horas 

Estatísticas A2 C1 C3 F3 F6 G4 

Média 289 154 304 59 194 166 

Mediana 225 123 150 46 152 135 
Desvio padrão 180 119 368 34 113 132 

Máximo 730 600 1580 143 460 632 

Mínimo 98 42 43 24 43 47 

CV 62% 77% 121% 59% 58% 80% 

Devido à existência de películas de proteção solar em 3 das 5 salas pesquisadas 

(C1, F2 e F6), o resultado da iluminação natural nessas salas de aula, no horário 

compreendido entre as 10:30 e 11:00 horas, não foi adequado. Nas medições 

realizadas constatou-se apenas na sala B6 a existência da região R , com 8% dos 

níveis de iluminância excessivos. Apesar disso, essa sala apresentou o melhor 

resultado de iluminação natural do horário, 92% (tabela 4.22) de seus valores 

situam-se na região R . As salas com películas de proteção solar têm entre 92 e 

100% de seus níveis de iluminância compreendidos na região R .

TABELA 4.22 – Porcentagem dos Níveis de Iluminância nas regiões  
de conforto luminoso às 11:00 horas no Setor III 

Horário
11:00

R
Nível de Iluminância 

Insuficiente

R
Nível de Iluminância 

Suficiente

R
Nível de Iluminância 

Excessiva 

Sala B6 0% 92% 8% 

Sala C1 92% 8% 0% 

Sala C3 64% 36% 0% 

Sala F2 100% 0% 0% 

Sala F6 96% 4% 0% 

Média  70% 28% 2% 
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Figura 4.32 – Gráficos dos Níveis de Iluminância do Setor III às 11:00 horas 

As Medianas dos níveis de iluminância expostas na tabela 4.23 demonstram que 

apenas a sala B6 apresenta uma iluminação natural adequada. Isto ocorre devido à 

existência de películas de proteção solar em outras 3 salas estudadas nesse horário.

TABELA 4.23 – Dados estatísticos dos Níveis de Iluminância no Setor III às 11:00horas 

Estatísticas B6 C1 C3 F2 F6 

Média 539 138 246 76 128 

Mediana 380 115 163 64 112 
Desvio padrão 309 81 177 34 112 

Máximo 1400 450 609 155 637 

Mínimo 270 69 80 38 49 

CV 57% 59% 72% 45% 87% 
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Como o Setor III é caracterizado por ter uma grande quantidade de salas dotadas de 

películas de proteção solar, elas estavam presentes na metade das 6 salas 

avaliadas no início da tarde, das 13:30 às 14:00 horas. Percebe-se nos gráficos 

abaixo (figura 4.33) uma área maior da região R  nas salas C1, F1 e G4, que 

possuem película. Nessas salas a região com insuficiência de iluminação representa 

entre 80 e 100% do total dos valores medidos (tabela 4.24). A única sala pesquisada 

com uma boa distribuição dos níveis de iluminância é a sala B3, que apresenta 80% 

de seus valores na região com iluminação ideal. Esta mesma sala é a única que 

apresenta a região R , com apenas 4% de seus valores nessa faixa. 
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Figura 4.33 – Gráficos dos Níveis de Iluminância do Setor III às 14:00 horas 
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TABELA 4.24 – Porcentagem dos Níveis de Iluminância nas regiões  
de conforto luminoso às 14:00 horas no Setor III 

Horário
14:00

R
Nível de Iluminância 

Insuficiente

R
Nível de Iluminância 

Suficiente

R
Nível de Iluminância 

Excessiva 

Sala B3 16% 80% 4% 

Sala C1 80% 20% 0% 

Sala C3 60% 40% 0% 

Sala D6 53% 47% 0% 

Sala F1 100% 0% 0% 

Sala G4 80% 20% 0% 

Média  65% 34% 1% 

A análise estatística demonstra que em nenhuma das salas estudas a Mediana 

atingiu a média mínima do nível de iluminância adotado para essa pesquisa, 

apresentando uma iluminação natural insuficiente para o desenvolvimento das 

atividades de sala de aula. 

TABELA 4.25 – Dados estatísticos dos Níveis de Iluminância no Setor III às 14:00horas 

Estatísticas B3 C1 C3 D6 F1 G4 

Média 352 187 257 217 46 148 

Mediana 266 145 190 195 33 99 
Desvio padrão 213 151 172 103 34 187 

Máximo 1225 770 940 530 168 840 

Mínimo 160 93 110 105 17 30 

CV 60% 81% 67% 48% 76% 126% 

Devido ao nível de iluminância no final da tarde ser muito baixo, os resultados do 

mapeamento dos dados não foram alterados com relação à existência ou não de 

películas de proteção solar. Apenas a sala A4 apresentou uma pequena área na 

região R  (8%) e o restante desta sala e de todas as outras compreendidos da 

região R .
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Figura 4.34 – Gráficos dos Níveis de Iluminância do Setor III às 17:00 horas 

TABELA 4.26 – Porcentagem dos Níveis de Iluminância nas regiões  
de conforto luminoso às 17:00 horas no Setor III 

Horário
17:00

R
Nível de Iluminância 

Insuficiente

R
Nível de Iluminância 

Suficiente

R
Nível de Iluminância 

Excessiva 

Sala A4 92% 8% 0% 

Sala B4 100% 0% 0% 

Sala C2 100% 0% 0% 

Sala C3 100% 0% 0% 

Sala F2 100% 0% 0% 

Sala F5 100% 0% 0% 

Média  99% 1% 0% 
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Como nos setores analisados anteriormente, o Setor III também apresenta todas as 

salas estudadas no final da tarde com valores de Medianas inferiores ao adotado 

para avaliação nessa pesquisa. 

TABELA 4.27 – Dados estatísticos dos Níveis de Iluminância no Setor III às 17:00horas 

Estatísticas A4 B4 C2 C3 F2 F5 

Média 78 84 5 8 7 22 

Mediana 56 91 4 6 5 14 
Desvio padrão 61 55 4 6 6 22 

Máximo 260 190 15 23 25 89 

Mínimo 23 10 2 2 2 6 

CV 78% 66% 73% 71% 93% 99% 

4.2.1.4   Setor IV 

Este Setor teve 19 salas pesquisadas, conforme pode ser visto na tabela 4.28. No 

início e final da manhã foram pesquisadas 4 salas, no início da tarde foram 

pesquisadas 5 salas e no final da tarde foram 6 salas. Como no Setor III, algumas 

salas puderam ser pesquisadas em diversos horários. 

TABELA 4.28 – Salas pesquisadas no Setor IV 

Horário Bl.  Externos 
Anteriores

Blocos
intermediários

Bl. Externos 
Posteriores

08:00  B5 C5 F4 G6  
11:00 A4 B5 C5 F1   
14:00 A2 B5 F3 F4  H2 
17:00 A5 B4 C5 F4 G6 H3 

Os gráficos com as medições realizadas nas salas de aula no início da manhã 

(figura 4.35), das 8:00 às 8:30 horas, demonstram que a sala F4 apresenta uma 

péssima iluminação, com 100% dos valores na região R . Isso é justificado pela 

presença de película de proteção solar nas janelas desta sala. As salas C5 e G6 

tiveram 77 e 60% (tabela 4.29), respectivamente, de seus valores compreendidos na 

região R . Regiões com níveis de iluminância excessivos foram encontrados em 

todas as salas que não utilizam películas nas regiões próximas às janelas. 
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Figura 4.35 – Gráficos dos Níveis de Iluminância do Setor IV às 8:00horas 

TABELA 4.29 – Porcentagem dos Níveis de Iluminância nas regiões  
de conforto luminoso às 8:00 horas no Setor IV 

Horário
8:00

R
Nível de Iluminância 

Insuficiente

R
Nível de Iluminância 

Suficiente

R
Nível de Iluminância 

Excessiva 

Sala B5 46% 43% 11% 

Sala C5 5% 77% 18% 

Sala F4 100% 0% 0% 

Sala G6 0% 60% 40% 

Média  38% 45% 17% 

Na análise estatística dos dados, verifica-se que metade das salas analisadas (salas 

C5 e G6) apresentam uma Mediana superior ao nível mínimo recomendado. Porém, 

vale destacar o resultado da sala F4, que possui película de proteção solar em suas 

janelas e apresenta níveis de iluminância inferiores aos recomendados pela NBR 

5413 (ABNT, 1992) para simples orientação em ambientes de curta permanência, 

que é de 50Lux. 
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TABELA 4.30 – Dados estatísticos dos Níveis de Iluminância no Setor IV às 8:00horas 

Estatísticas B5 C5 F4 G6 

Média 383 608 6 852 

Mediana 210 400 5 700 
Desvio padrão 411 529 4 487 

Máximo 1500 2400 19 1980 

Mínimo 70 160 1 128 

CV 108% 87% 76% 57% 

O comportamento da iluminação natural no início da manhã se repete no final deste 

mesmo turno. A sala F1, que possui película de proteção solar, apresenta a 

totalidade de seus valores compreendidos na região R . As outras salas não 

apresentam valores nessa região ou apresentam pequenas áreas representadas por 

menos de 17%. Nessas salas, a região com nível de iluminância suficiente 

representa de 72 a 84% (tabela 4.31) do total de valores e determina uma boa 

condição de iluminação natural. Nas salas A2 e C5 foram encontradas regiões R

nas áreas próximas às janelas, com 28 e 4% respectivamente, que podem causar 

ofuscamento nos usuários. 
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Figura 4.36 – Gráficos dos Níveis de Iluminância do Setor IV às 11:00 horas 
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TABELA 4.31 – Porcentagem dos Níveis de Iluminância nas regiões  
de conforto luminoso às 11:00 horas no Setor IV 

A tabela 4.32, com os dados estatísticos dos níveis de iluminância, mostra que as 

salas A4, B5 e C5 possuem uma boa iluminação natural. Já a sala F1, que possui 

película nas janelas, apresenta o mesmo problema verificado na sala F4 no horário 

de medição anterior. De acordo com a NBR 5413 (ABNT, 1992), a média de seus 

níveis de iluminância são insuficientes para simples orientação. 

TABELA 4.32 – Dados estatísticos dos Níveis de Iluminância no Setor IV às 11:00horas 

Estatísticas A4 B5 C5 F1 

Média 843 357 437 10 

Mediana 730 310 330 7 
Desvio padrão 449 215 267 8 

Máximo 2000 880 1240 40 

Mínimo 350 63 130 3 

CV 53% 60% 61% 83% 

No início da tarde, das 13:30 às 14:00 horas, os gráficos dos níveis de iluminância 

coletados nas salas de aula (figura 4.37) demonstram que apenas a sala A2 

apresenta uma boa distribuição da iluminação. Nesta sala 84% dos valores estão 

compreendidos na região R  (Nível de Iluminância Insuficiente) e os outros 16% 

(tabela 4.33) apresentam um nível de iluminância excessivo. Apesar de apenas as 

salas F3 e F4 possuírem películas, todas as outras salas pesquisadas nesse horário 

tiveram a maioria de suas níveis de iluminância concentrados na região R .

Horário
11:00

R
Nível de Iluminância 

Insuficiente

R
Nível de Iluminância 

Suficiente

R
Nível de Iluminância 

Excessiva 

Sala A4 0% 72% 28% 

Sala B5 17% 83% 0% 

Sala C5 12% 84% 4% 

Sala F1 100% 0% 0% 

Média  32% 60% 8% 
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Figura 4.37 – Gráficos dos Níveis de Iluminância do Setor IV às 14:00 horas 

TABELA 4.33 – Porcentagem dos Níveis de Iluminância nas regiões  
de conforto luminoso às 14:00 horas no Setor IV 

Horário
14:00

R
Nível de Iluminância 

Insuficiente

R
Nível de Iluminância 

Suficiente

R
Nível de Iluminância 

Excessiva 

Sala A2 0% 84% 16% 

Sala B5 68% 32% 0% 

Sala F3 100% 0% 0% 

Sala F4 100% 0% 0% 

Sala H2 96% 4% 0% 

Média  73% 24% 3% 
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No início da tarde, os dados estatísticos da tabela 4.34 demonstram que apenas a 

sala A2 apresenta uma boa qualidade da iluminação natural. Destaca-se ainda as 

salas F3 e F4 pelos baixos níveis de iluminância.

TABELA 4.34 – Dados estatísticos dos Níveis de Iluminância no Setor IV às 14:00horas 

Estatísticas A2 B5 F3 F4 H2 

Média 789 159 6 5 73 

Mediana 740 130 5 4 55 
Desvio padrão 251 79 4 4 68 

Máximo 1600 330 19 20 350 

Mínimo 510 46 3 2 15 

CV 32% 50% 61% 81% 93% 

Como visto nos outros setores, a iluminação das salas de aula das 17:00 às 17:00 

horas é a que se apresenta de forma mais deficiente. Das 6 salas pesquisadas, 

apenas as salas A5, C5 e G6 apresentaram pequenos trechos nas regiões com 

níveis de iluminância suficiente (8 a 36%). O restante destas e todas as outras salas 

estão compreendidas na região R , com nível de iluminância insuficiente. 
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Figura 4.38 – Gráficos dos Níveis de Iluminância do Setor IV às 17:00 horas 
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TABELA 4.35 – Porcentagem dos Níveis de Iluminância nas regiões  
de conforto luminoso às 17:00 horas no Setor IV 

Horário
17:00

R
Nível de Iluminância 

Insuficiente

R
Nível de Iluminância 

Suficiente

R
Nível de Iluminância 

Excessiva 

Sala A5 64% 36% 0% 

Sala B4 100% 0% 0% 

Sala C5 92% 8% 0% 

Sala F4 100% 0% 0% 

Sala G6 77% 23% 0% 

Sala H3 100% 0% 0% 

Média  84% 16% 0% 

Como em todos os outros setores, a análise dos dados estatísticos no final do turno 

vespertino demonstra que nenhuma das salas analisadas apresenta uma iluminação 

natural adequada às atividades de sala de aula. 

TABELA 4.36 – Dados estatísticos dos Níveis de Iluminância no Setor IV às 17:00horas 

Estatísticas A5 B4 C5 F4 G6 H3 

Média 188 30 70 1 148 13 

Mediana 160 24 42 1 108 7 
Desvio padrão 88 18 58 0 105 20 

Máximo 450 67 230 3 472 92 

Mínimo 75 9 20 1 53 2 

CV 47% 62% 84% 37% 71% 151% 

4.2.1.5   Setor V 

O Setor V foi o que teve a menor quantidade de salas pesquisadas. Ao todo foram 

apenas 11 salas, conforme se verifica na tabela 4.37. No início da manhã foram 

pesquisadas 3 salas, no final da manhã foram 4 salas, no início e final da tarde 

foram apenas 2 salas. Como no Setor I, as mesmas salas não puderam ser 

pesquisadas nos diversos horários devido à ausência de alunos ou aplicação de 

provas.



134

TABELA 4.37 – Salas pesquisadas no Setor V 

Horário Bl.  Externos 
Anteriores

Blocos
intermediários

Bl. Externos 
Posteriores

08:00  E4 G3 H6 
11:00 B7 D2 H1 H7 
14:00   G2 G3 
17:00  F4  H5 

Os gráficos com os dados das medições realizadas nas salas de aula (figura 4.39) 

no início da manhã apresentam uma grande irregularidade na distribuição da 

iluminação devido a um elevado decréscimo dos níveis de iluminância com o 

distanciamento da janela. Em todas as salas pesquisadas, as regiões próximas as 

janelas apresentam um excesso de iluminação que varia de 20 a 40% do total 

(tabela 4.38) de valores aferidos. A região R  é representada por uma média de 

57% dos níveis de iluminância medidos. A sala G3 não apresenta região R  e as 

outras apresentam valores de 13 e 24%. 
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Figura 4.39 – Gráficos dos Níveis de Iluminância do Setor V às 8:00horas 
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TABELA 4.38 – Porcentagem dos Níveis de Iluminância nas regiões  
de conforto luminoso às 8:00 horas no Setor V 

Horário
8:00

R
Nível de Iluminância 

Insuficiente

R
Nível de Iluminância 

Suficiente

R
Nível de Iluminância 

Excessiva 

Sala E4 24% 56% 20% 

Sala G3 0% 60% 40% 

Sala H6 13% 54% 33% 

Média  12% 57% 31% 

Os dados estatísticos da tabela 4.39 demonstram quem em todas as salas 

analisadas no início da manhã no Setor V o valor da Mediana está acima do valor de 

referência desta pesquisa, apresentando uma iluminação natural adequada para as 

atividades de sala de aula. 

TABELA 4.39 – Dados estatísticos dos Níveis de Iluminância no Setor V às 8:00horas 

Estatísticas H6 E4 G3 

Média 902 748 1213 

Mediana 502 460 850 
Desvio padrão 835 808 1057 

Máximo 2710 2720 3750 

Mínimo 125 108 245 

CV 93% 108% 87% 

No levantamento realizado no Setor V no final do turno matutino, o efeito das 

películas de proteção solar na iluminação natural nas salas de aula também é 

visível. Os gráficos a seguir (figura 4.40), mostram as salas B7 e D2, que possuem 

películas e apresentam a totalidade dos seus dados na região com nível de 

iluminância insuficiente. Nas outras salas pesquisadas (H1 e H7) há uma 

irregularidade na distribuição da iluminação, com 57 e 87% (tabela 4.40) de seus 

valores compreendidos na região R . Não foram detectadas áreas com excesso de 

iluminação. 
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Figura 4.40 – Gráficos dos Níveis de Iluminância do Setor V às 11:00 horas 

TABELA 4.40 – Porcentagem dos Níveis de Iluminância nas regiões  
de conforto luminoso às 11:00 horas no Setor V 

Os dados estatísticos constantes na tabela 4.41 demonstram que apenas a sala H7 

apresenta a Mediana dos níveis de iluminância acima dos 300Lux adotados como 

referência para essa análise. 

Horário
11:00

R
Nível de Iluminância 

Insuficiente

R
Nível de Iluminância 

Suficiente

R
Nível de Iluminância 

Excessiva 

Sala B7 100% 0% 0% 

Sala D2 100% 0% 0% 

Sala H1 43% 57% 0% 

Sala H7 13% 87% 0% 

Média  64% 36% 0% 
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TABELA 4.41 – Dados estatísticos dos Níveis de Iluminância no Setor V às 11:00horas 

Estatísticas B7 D2 H1 H7 

Média 32 30 280 324 

Mediana 22 24 216 315 
Desvio padrão 28 18 138 109 

Máximo 119 77 690 590 

Mínimo 11 8 165 134 

CV 87% 61% 49% 34% 

No início da tarde, os gráficos dos níveis de iluminância das duas salas de aula 

pesquisadas (figura 4.41) demonstram uma excelente distribuição da iluminação 

natural. Estas salas tiveram uma média de 94% (tabela 4.42) de seus valores na 

região R  e a existência da região R  em apenas uma delas (8%). Nesse horário 

também não foi detectada a presença de zonas com iluminação excessiva. 

HORA SALAS 

1 2 3 4 5
S1

S2

S3

S4

S5

Sala G2 
1 2 3 4 5

S1

S2

S3

S4

S5

Sala G3 

14:00

LEGENDA

R  (Nível de Iluminância Insuficiente) 

R  (Nível de Iluminância Suficiente) 

R  (Nível de Iluminância Excessiva)

Figura 4.41 – Gráficos dos Níveis de Iluminância do Setor V às 14:00 horas 
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TABELA 4.42 – Porcentagem dos Níveis de Iluminância nas regiões  
de conforto luminoso às 14:00 horas no Setor V 

Horário
14:00

R
Nível de Iluminância 

Insuficiente

R
Nível de Iluminância 

Suficiente

R
Nível de Iluminância 

Excessiva 
Sala G2 0% 100% 0% 

Sala G3 8% 88% 4% 

Média  4% 94% 2% 

Na análise estatística dos dados, verifica-se que nas duas salas analisadas o valor 

da Mediana é igual ou superior ao nível mínimo recomendado, representando uma 

boa iluminação natural.

TABELA 4.43– Dados estatísticos dos Níveis de Iluminância no Setor V às 14:00horas 

Estatísticas G2 G3 

Média 347 378 

Mediana 300 327 
Desvio padrão 145 185 

Máximo 820 1029 

Mínimo 231 182 

CV 42% 49% 

A situação da iluminação das salas de aula no final da tarde do setor V é a repetição 

do que acontece nos outros setores. As duas salas pesquisadas apresentam uma 

iluminação bastante precária, com uma média de 98% (tabela 4.44) de seus valores 

na região R , com nível de iluminância insuficiente. 

TABELA 4.44 – Porcentagem dos Níveis de Iluminância nas regiões  
de conforto luminoso às 17:00 horas no Setor V 

Horário
17:00

R
Nível de Iluminância 

Insuficiente

R
Nível de Iluminância 

Suficiente

R
Nível de Iluminância 

Excessiva 
Sala F4 100% 0% 0% 

Sala H5 96% 4% 0% 

Média  98% 2% 0% 



139

HORA SALAS 

1 2 3 4 5
S1

S2

S3

S4

S5

Sala F4 

1 2 3 4 5 6
S1

S2

S3

S4

S5

Sala H5 

17:00

LEGENDA

R  (Nível de Iluminância Insuficiente) 

R  (Nível de Iluminância Suficiente) 

R  (Nível de Iluminância Excessiva)

Figura 4.42 – Gráficos dos Níveis de Iluminância do Setor V às 17:00 horas 

A tabela 4.45, com os dados estatísticos só vem confirmar as análises anteriores e a 

situação encontrada em todos os Setores de aula. As duas salas analisadas 

apresentaram Medianas dos níveis de iluminância bastante reduzidos, apresentando 

uma iluminação natural insuficiente para o desenvolvimento das atividades 

acadêmicas.

TABELA 4.45 – Dados estatísticos dos Níveis de Iluminância no Setor V às 17:00horas 

Estatísticas F4 H5 

Média 7 79 

Mediana 5 58 
Desvio padrão 4 66 

Máximo 15 360 

Mínimo 2 16 

CV 54% 84% 
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4.2.2 Avaliação dos níveis de iluminância quanto aos turnos de medição

4.2.2.1 Turno de medição M1 -  8:00horas 

O horário das 8:00 às 8:30 horas teve um total de 25 salas pesquisadas, como pode 

ser visto na tabela 4.46. Sendo que 7 salas foram pesquisadas no Setor I, 5 salas no 

Setor II, 6 salas no Setor III, 4 salas no Setor IV e apenas 3 salas no Setor V. 

TABELA 4.46 – Salas pesquisadas no horário de 8:00 horas 

Horário Bl.  Externos 
Anteriores

Blocos intermediários Bl. Externos 
Posteriores

Setor I A3 B4 C1 C4 D3  G4 H6 
Setor II A2 B4  D1 D3 E3   
Setor III A2  C1 C3 F3 F6 G4  
Setor IV  B5 C5  F4  G6  
Setor V     E4  G3 H6 

Os gráficos com os níveis de iluminância medidos (figura 4.43) apresentam uma 

grande variedade na sua distribuição no interior das salas de aula. Destaca-se como 

característica principal o decréscimo desses valores proporcional à distância das 

janelas principais. Através da média dos níveis de iluminância, percebe-se uma 

maior concentração de valores na região R  (Nível de Iluminância Insuficiente), com 

46% do total. A região R  (Nível de Iluminância Suficiente) representa 43% (tabela 

4.47) dos valores medidos. E a região R  (Nível de Iluminância Excessivo) foi 

encontrada em apenas 11% dos dados. 

8:00 horas 

1 2 3 4 5
S1

S2

S3

S4

S5

Setor I - Sala A3 
1 2 3 4 5

S1

S2

S3

S4

S5

Setor I - Sala B4 
1 2 3 4 5

S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

Setor I - Sala C1 
1 2 3 4 5 6

S1

S2

S3

S4

S5

Setor I - Sala C4 

1 2 3 4 5 6
S1

S2

S3

S4

S5

Setor I - Sala D3 
1 2 3 4 5

S1

S2

S3

S4

S5

Setor I - Sala G4 
1 2 3 4 5

S1

S2

S3

S4

S5

Setor I - Sala H6 
1 2 3 4 5

S1

S

S

S

S5

Setor II - Sala A2 
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1 2 3 4 5 6
S1

S2

S3

S4

S5

Setor II - Sala B4 
1 2 3 4 5

S1

S2

S3

S4

S5

Setor II - Sala D1 
1 2 3 4 5

S1

S2

S3

S4

S5

Setor II - Sala D3 
1 2 3 4 5 6

S1

S2

S3

Setor II - Sala E3

1 2 3 4 5
S1

S2

S3

S4

S5

Setor III - Sala A2 
1 2 3 4 5

S1

S2

S3

S4

S5

Setor III - Sala C1 
1 2 3 4 5

S1

S2

S3

S4

S5

Setor III - Sala C3 
1 2 3 4 5 6

S1

S2

S3

S4

S5

Setor III - Sala F3 

1 2 3 4 5
S1

S

S

S

S5

Setor III - Sala F6 
1 2 3 4 5

S1

S2

S3

S4

S5

Setor III - Sala G4 
1 2 3 4 5 6 7

S1

S2

S3

S4

Setor IV - Sala B5 
1 2 3 4 5 6 7

S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

S8

Setor IV - Sala C5 

1 2 3 4 5 6 7
S1

S2

S3

S4

S5

Setor IV - Sala F4 
1 2 3 4 5 6 7

S1

S2

S3

S4

S5

Setor IV - Sala G6 
1 2 3 4 5

S1

S2

S3

S4

S5

Setor V - Sala E4 1 2 3 4 5
S1

S

S

S

S5

Setor V - Sala G3 

1 2 3 4 5 6
S1

S2

S3

S4

S5

Setor V - Sala H6 

LEGENDA

R  (Nível de Iluminância Insuficiente) 

R  (Nível de Iluminância Suficiente) 

R  (Nível de Iluminância Excessiva)

Figura 4.43 – Gráficos dos Níveis de Iluminância às 8:00horas 
TABELA 4.47 – Porcentagem dos Níveis de Iluminância nas regiões  

de conforto luminoso às 8:00 horas 
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Horário

8:00

R

Nível de 
Iluminância 
Insuficiente

R

Nível de 
Iluminância 
Suficiente

R

Nível de 
Iluminância 
Excessiva 

Setor I - Sala A3 88% 12% 0% 

Setor I - Sala B4 64% 36% 0% 

Setor I - Sala C1 57% 43% 0% 

Setor I - Sala C4 8% 76% 16% 

Setor I - Sala D3 40% 60% 0% 

Setor I - Sala G4 88% 12% 0% 

Setor I - Sala H6 60% 40% 0% 

Setor II - Sala A2 16% 72% 12% 

Setor II - Sala B4 57% 43% 0% 

Setor II - Sala D1 44% 36% 20% 

Setor II - Sala D3 20% 56% 24% 

Setor II - Sala E3 6% 61% 33% 

Setor III - Sala A2 36% 64% 0% 

Setor III - Sala C1 76% 24% 0% 

Setor III - Sala C3 60% 32% 8% 

Setor III - Sala F3 100% 0% 0% 

Setor III - Sala F6 64% 36% 0% 

Setor III - Sala G4 72% 28% 0% 

Setor IV - Sala B5 46% 43% 11% 

Setor IV - Sala C5 5% 77% 18% 

Setor IV - Sala F4 100% 0% 0% 

Setor IV - Sala G6 0% 60% 40% 

Setor V - Sala E4 24% 56% 20% 

Setor V - Sala G3 0% 60% 40% 

Setor V - Sala H6 13% 54% 33% 

Média 46% 43% 11% 
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4.2.2.2 Turno de medição M2 -  11:00horas 

O horário compreendido entre as 10:30 e 11:00 horas teve um total de 22 salas 

pesquisadas nos 5 setores de aula, como pode ser visto na tabela 4.48. Sendo que 

4 salas foram pesquisadas no Setor I, Iv e V e 5 salas nos Setores II e III.

TABELA 4.48 – Salas pesquisadas no horário de 11:00 horas 

Horário Bl.  Externos 
Anteriores

Blocos intermediários Bl. Externos 
Posteriores

Setor I A4  C2  F3   H5 
Setor II B1 B4  D1 F3  G2  
Setor III  B6 C1 C3 F2 F6   
Setor IV A4 B5  C5 F1    
Setor V  B7  D2   H1 H7 

No turno de medição compreendido entre às 10:30 e 11:00 horas percebe-se 

claramente as salas de aula que utilizam películas de proteção solar em suas 

janelas. Praticamente todas essas salas apresentam a totalidade dos níveis de 

iluminância insuficientes para o desenvolvimento de atividades acadêmicas. Nas 

outras salas, percebe-se uma boa distribuição da iluminação. Ao se excluir as salas 

com películas, a média dos níveis de iluminância encontrados na região R  sobe de 

50% para 72% (tabela 4.49). Já a região R  cai de 44% para 19%. 
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11:00 horas 

1 2 3 4 5 6
S1

S

S

S

S5

Setor I - Sala A4 
1 2 3 4 5

S1

S2

S3

S4

S5

Setor I – Sala C2 
1 2 3 4 5

S1

S2

S3

S4

S5

Setor I - Sala F3 

1 2 3 4 5 6
S1

S

S

S

S5

Setor I - Sala H5 

1 2 3 4 5
S1

S2

S3

S4

S5

Setor II - Sala B1 
1 2 3 4 5 6

S1

S2

S3

S4

S5

Setor II - Sala B4 
1 2 3 4 5

S1

S2

S3

S4

S5

Setor II - Sala D1 
1 2 3 4 5

S1

S2

S3

S4

S5

Setor II - Sala F3 

1 2 3 4 5 6
S1

S2

S3

Setor II - Sala G2 
1 2 3 4 5

S1

S2

S3

S4

S5

Setor III - Sala B6 
1 2 3 4 5

S1

S2

S3

S4

S5

Setor III - Sala C1 
1 2 3 4 5

S1

S2

S3

S4

S5

Setor III - Sala C3 

1 2 3 4 5 6
S1

S2

S3

S4

S5

Setor III - Sala F2 
1 2 3 4 5

S1

S2

S3

S4

S5

Setor III - Sala F6 
1 2 3 4 5

S1

S2

S3

S4

S5

Setor IV- Sala A4 

1 2 3 4 5 6
S1

S2

S3

Setor IV - Sala B5 

1 2 3 4 5
S1

S2

S3

S4

S5

Setor IV - Sala C5 

1 1

8 .5

9

1 3

9

3

7 .5

7

6 .5

4 .5

S1

S2

S3

S4

Setor IV - Sala F1 
1 2 3 4 5 6

S1

S2

S3

S4

S5

Setor V - Sala B7 
1 2 3 4 5

S1

S2

S3

S4

S5

Setor V – Sala D2 

1 2 3 4 5 6
S1

S2

S3

S4

S5

Setor V - Sala H1 
1 2 3 4 5 6

S1

S2

S3

S4

S5

Setor V - Sala H7 

LEGENDA

R  (Nível de Ilum. Insuficiente) 

R  (Nível de Ilum. Suficiente) 

R  (Nível de Ilum. Excessiva)

Figura 4.44 – Gráficos dos Níveis de Iluminância às 11:00 horas 
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TABELA 4.49 – Porcentagem dos Níveis de Iluminância nas regiões  
de conforto luminoso às 11:00 horas 

Horário

11:00 

R

Nível de 
Iluminância 
Insuficiente

R

Nível de 
Iluminância 
Suficiente

R

Nível de 
Iluminância 
Excessiva 

Setor I -Sala A4 13% 87% 0% 

Setor I -Sala C2 0% 80% 20% 

Setor I -Sala F3 100% 0% 0% 

Setor I -Sala H5 10% 90% 0% 

Setor II - Sala B1 20% 76% 4% 

Setor II - Sala B4 50% 50% 0% 

Setor II - Sala D1 16% 64% 20% 

Setor II - Sala F3 0% 56% 44% 

Setor II - Sala G2 28% 72% 0% 

Setor III - Sala B6 0% 92% 8% 

Setor III - Sala C1 92% 8% 0% 

Setor III - Sala C3 64% 36% 0% 

Setor III - Sala F2 100% 0% 0% 

Setor III - Sala F6 96% 4% 0% 

Setor IV - Sala A4 0% 72% 28% 

Setor IV - Sala B5 17% 83% 0% 

Setor IV - Sala C5 12% 84% 4% 

Setor IV - Sala F1 100% 0% 0% 

Setor V - Sala B7 100% 0% 0% 

Setor V - Sala D2 100% 0% 0% 

Setor V - Sala H1 43% 57% 0% 

Setor V - Sala H7 13% 87% 0% 

Média 44% 50% 6% 
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4.2.2.3 Turno de medição M3 -  14:00horas

No turno caracterizado como início da tarde foram pesquisadas 20 salas de aula, 

como é demonstrado na tabela 4.50. No Setor I foram estudadas 4 salas; no Setor II 

foram 3 salas; no Setor III, 6 salas; no Setor IV, 5 salas e no Setor V, apenas 2 

salas.

TABELA 4.50 – Salas pesquisadas no horário de 14:00 horas 

Horário Bl.  Externos 
Anteriores

Blocos intermediários Bl. Externos 
Posteriores

Setor I  B4 C3    G3 H5 
Setor II  B1  D2 F2    
Setor III  B3 C1 C3 D6 F1 G4  
Setor IV A2 B5   F3 F4  H2 
Setor V       G2 G3 

O horário das 13:30 às 14:00 horas é o que apresenta os melhores resultados da 

iluminação natural. Como no turno de medição anterior, é notável a diferença entre 

as salas com e sem películas de proteção solar. As salas com película são 

caracterizadas pela quase totalidade de seus dados na região R , havendo apenas 

pequenas áreas com níveis de iluminação suficientes nas áreas próximas as portas 

de entrada das salas.
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14:00 horas 

1 2 3 4 5
S1

S2

S3

S4

S5

Setor I - Sala B4 
1 2 3 4 5

S1

S2

S3

S4

S5

Setor I – Sala C3 
1 2 3 4 5

S1

S2

S3

S4

S5

Setor I - Sala G3 
1 2 3 4 5 6

S1

S2

S3

S4

S5

Setor I - Sala H5 

1 2 3 4 5
S1

S2

S3

S4

S5

Setor II - Sala B1 

1 2 3 4 5
S1

S2

S3

S4

S5

Setor II - Sala D2 1 2 3 4 5
S1

S2

S3

S4

S5

Setor II - Sala F2 
1 2 3 4 5 6

S1

S2

S3

S4

S5

Setor III - Sala B3 

1 2 3 4 5
S1

S2

S3

S4

S5

Setor III - Sala C1 
1 2 3 4 5

S1

S2

S3

S4

S5

Setor III - Sala C3 
1 2 3 4 5 6

S1

S2

S3

S4

S5

Setor III - Sala D6 
1 2 3 4 5 6

S1

S2

S3

S4

S5

Setor III - Sala F1 

1 2 3 4 5
S1

S2

S3

S4

S5

Setor III - Sala G4 
1 2 3 4 5

S1

S2

S3

S4

S5

Setor IV- Sala A4 
1 2 3 4 5 6

S1

S2

S3

S4

Setor IV - Sala B5 
1 2 3 4 5 6

S1

S

S

S

S5

Setor IV - Sala F3 

1 2 3 4 5 6
S1

S2

S3

S4

S5

Setor IV - Sala F4 
1 2 3 4 5

S1

S2

S3

S4

S5

Setor IV - Sala H2 
1 2 3 4 5

S1

S2

S3

S4

S5

Setor V - Sala G2 1 2 3 4 5
S1

S2

S3

S4

S5

Setor V – Sala G3 
LEGENDA

R  (Nível de Ilum. Insuficiente) 

R  (Nível de Ilum. Suficiente) 

R  (Nível de Ilum. Excessiva)

Figura 4.45 – Gráficos dos Níveis de Iluminância às 14:00 horas 
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TABELA 4.51 – Porcentagem dos Níveis de Iluminância nas regiões  
de conforto luminoso às 14:00 horas 

Horário

14:00 

R

Nível de 
Iluminância 
Insuficiente

R

Nível de 
Iluminância 
Suficiente

R

Nível de 
Iluminância 
Excessiva 

Setor I -Sala B4 80% 20% 0% 

Setor I -Sala C3 16% 84% 0% 

Setor I -Sala G3 0% 100% 0% 

Setor I -Sala H5 7% 93% 0% 

Setor II - Sala B1 48% 52% 0% 

Setor II - Sala D2 12% 88% 0% 

Setor II - Sala F2 0% 96% 4% 

Setor III - Sala B3 16% 80% 4% 

Setor III - Sala C1 80% 20% 0% 

Setor III - Sala C3 60% 40% 0% 

Setor III - Sala D6 53% 47% 0% 

Setor III - Sala F1 100% 0% 0% 

Setor III - Sala G4 80% 20% 0% 

Setor IV - Sala A2 0% 84% 16% 

Setor IV - Sala B5 68% 32% 0% 

Setor IV - Sala F3 100% 0% 0% 

Setor IV - Sala F4 100% 0% 0% 

Setor IV - Sala H2 96% 4% 0% 

Setor V - Sala G2 0% 100% 0% 

Setor V - Sala G3 8% 88% 4% 

Média  46% 52% 1% 
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4.2.2.4   Turno de medição M4 -  17:00horas

No horário das 16:30 ás 17:00 horas foram pesquisadas 24 salas de aula, conforme 

a tabela 4.52. No Setor I foram estudadas 7 salas, no Setor II foram 3 salas, nos 

Setores III e IV foram 6 salas e no Setor V, apenas 2 salas. 

TABELA 4.52 – Salas pesquisadas no horário de 17:00 horas 

Horário Bl.  Externos 
Anteriores

Blocos intermediários Bl. Externos 
Posteriores

Setor I A2 B3 C1 C4 D4  G4 H5 
Setor II  B1   D3 F2   
Setor III A4 B4 C2 C3 F2 F5   
Setor IV A5 B4  C5  F4 G6 H3 
Setor V      F4  H5 

A iluminação das salas de aula no final da tarde é a que se apresenta de forma mais 

precária. A região R  está representada por uma média de 94% (tabela 4.53) dos 

níveis de iluminância medidos. Algumas das salas pesquisadas apresentam regiões 

com nível de iluminância suficientes, mas representam uma média de apenas 6% do 

total dos dados pesquisados. 
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17:00 horas 

1 2 3 4 5
S1

S2

S3

S4

S5

Setor I - Sala A2 
1 2 3 4 5 6

S1

S2

S3

S4

S5

Setor I – Sala B3 1 2 3 4 5
S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

Setor I - Sala C1 

1 2 3 4 5 6
S1

S

S

S

S5

Setor I - Sala C4 

1 2 3 4 5 6
S1

S2

S3

S4

S5

Setor I - Sala D4 
1 2 3 4 5

S1

S2

S3

S4

S5

Setor I - Sala G4 
1 2 3 4 5 6

S1

S2

S3

S4

S5

Setor II - Sala H5 
1 2 3 4 5

S1

S2

S3

S4

S5

Setor II - Sala B1 

1 2 3 4 5
S1

S2

S3

S4

S5

Setor II - Sala D3 
1 2 3 4 5

S1

S2

S3

S4

S5

Setor II - Sala F2 
1 2 3 4 5

S1

S2

S3

S4

S5

Setor III - Sala A4 
1 2 3 4 5 6

S1

S2

S3

S4

S5

Setor III - Sala B4 

1 2 3 4 5
S1

S2

S3

S4

S5

Setor III - Sala C2 
1 2 3 4 5

S1

S2

S3

S4

S5

Setor III- Sala C3 
1 2 3 4 5 6

S1

S2

S3

S4

S5

Setor III - Sala F2 
1 2 3 4 5

S1

S2

S3

S4

S5

Setor III - Sala F5 

1 2 3 4 5
S1

S2

S3

S4

S5

Setor IV - Sala A5 
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Figura 4.46 – Gráficos dos Níveis de Iluminância às 17:00 horas 
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TABELA 4.53 – Porcentagem dos Níveis de Iluminância nas regiões  
de conforto luminoso às 17:00 horas 

Horário

17:00 

R

Nível de 
Iluminância 
Insuficiente

R

Nível de 
Iluminância 
Suficiente

R

Nível de 
Iluminância 
Excessiva 

Setor I -Sala A2 100% 0% 0% 

Setor I -Sala B3 83% 17% 0% 

Setor I -Sala C1 91% 9% 0% 

Setor I -Sala C4 100% 0% 0% 

Setor I -Sala D4 100% 0% 0% 

Setor I -Sala G4 100% 0% 0% 

Setor I -Sala H5 100% 0% 0% 

Setor II - Sala B1 88% 12% 0% 

Setor II - Sala D3 84% 16% 0% 

Setor II - Sala F2 92% 8% 0% 

Setor III - Sala A4 92% 8% 0% 

Setor III - Sala B4 100% 0% 0% 

Setor III - Sala C2 100% 0% 0% 

Setor III - Sala C3 100% 0% 0% 

Setor III - Sala F2 100% 0% 0% 

Setor III - Sala F5 100% 0% 0% 

Setor IV - Sala A5 64% 36% 0% 

Setor IV - Sala B4 100% 0% 0% 

Setor IV - Sala C5 92% 8% 0% 

Setor IV - Sala F4 100% 0% 0% 

Setor IV - Sala G6 77% 23% 0% 

Setor IV - Sala H3 100% 0% 0% 

Setor V - Sala F4 100% 0% 0% 

Setor V - Sala H5 96% 4% 0% 

Média  94% 6% 0% 
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4.3 Avaliação dos usuários 

A avaliação dos usuários foi realizada a partir da aplicação de questionários aos 

alunos em sala de aula no início e final de cada turno, nos horários das 8, 11, 14 e 

17 horas, utilizando somente iluminação natural. Para uma melhor caracterização, foi 

feita a descrição dos usuários, uma análise distribuída por setores de aulas e 

posteriormente uma análise dos resultados gerais considerando todas as salas 

pesquisadas. 

 4.3.1 Caracterização dos usuários 

A amostra de público que respondeu os questionários é composta de alunos em 

salas de aula nos horários das 8, 11, 14 e 17 horas. Quanto à classificação por sexo, 

a maioria dos alunos que respondeu os questionários era do sexo masculino 

(52.3%). Porém, se os dados forem analisados por setor, percebe-se que apenas os 

setores III e IV têm a predominância do sexo masculino. Isso provavelmente é 

justificado devido a esses setores abrigarem os cursos da área tecnológica. Os 

setores I, II e V têm uma notável predominância do sexo feminino. Também 

justificada devido aos cursos que abrigam, ou seja, das áreas exatas e humanas. 

TABELA 4.54 - CLASSIFICAÇÃO DOS USUÁRIOS QUANTO AO SEXO 

 Feminino (%) Masculino (%) 

Setor I 67.9 32.1 

Setor II 70.1 29.9 

Setor III 25.9 74.1 

Setor IV 20.2 79.8 

Setor V 60.3 39.7 

Total  47.7 52.3 
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Quanto à classificação dos usuários com relação à faixa etária, a maioria dos 

entrevistados (92%) tem até 30 anos de idade. Sendo que 42% têm menos de 20 

anos e 50% têm entre 21 e 30 anos, 6% têm entre 31 e 40 anos e apenas 2% dos 

alunos tem mais de 41 anos de idade (tabela 4.55). Se a análise for feita 

considerando os setores de aula separadamente, nos Setores I, IV e V a maior parte 

dos alunos que responderam os questionários tem entre 21 e 30 anos. Já nos 

Setores II e III, a maior parte dos alunos tem menos de 20 anos de idade, com 46 e 

61%, respectivamente. Vale destacar ainda a ausência de alunos com idade 

superior a 41 anos no Setor III, caracterizado como o Setor que possui alunos mais 

novos.

TABELA 4.55 - CLASSIFICAÇÃO DOS USUÁRIOS QUANTO A FAIXA ETÁRIA 

 0-20 
anos (%)

21-30
anos (%)

31-40
anos (%)

Mais de 41 
anos (%) 

Setor I 26 63 8 3 

Setor II 46 45 5 4 

Setor III 61 36 3 0 

Setor IV 43 52 4 1 

Setor V 33 52 11 4 

Total 42 50 6 2 

Devido à existência de salas administrativas e à ausência de aulas em várias salas 

nos horários da realização da pesquisa, os questionários não puderam ser aplicados 

à mesma quantidade de alunos em todos os setores. O Setor onde foi aplicado o 

maior número de questionários foi o Setor I, com 27% do total de questionários 

aplicados. Em seguida foi o Setor III, com 24%. O Setor que menos teve 

questionários aplicados foi o Setor V, representando apenas 12% do total de 

questionários aplicados em todo o Campus Universitário. 
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Setor IV
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17%
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24%

Figura 4.47 - Distribuição dos questionários aplicados, por Setor 

4.3.2 Avaliação dos níveis de iluminância nos Setores de aulas 

Para avaliação da iluminação natural por parte dos usuários, foi calculada a média 

dos níveis de iluminância medidos (durante a aplicação dos questionários) para uma 

comparação desses valores com os valores de referência determinados pela NBR 

5413 (ABNT, 1992) e o grau de satisfação dos usuários. 

A média dos níveis de iluminância medidos nas 22 salas de aula analisadas no Setor 

I foi de 212 Lux. Esse valor está abaixo da média mínima adotada para a avaliação 

da iluminação natural dessa pesquisa, que é de 300 Lux. Porém, se fosse adotada a 

média mínima determinada pela NBR 5413 (ABNT, 1992), que é de 200 Lux, esse 

valor estaria dentro padrões de conforto. Isso indica que apesar desse nível de 

iluminância não ser o ideal, seria admissível utiliza-lo. Para a avaliação dos usuários 

foram aplicados, no Setor I, 296 questionários. Constatou-se que houve um elevado 

índice de aprovação, pois 63% dos alunos avaliaram de forma positiva o nível de 

iluminância em sua mesa de trabalho (figura 4.48). Dos que avaliaram de forma 

negativa, 32% responderam que o nível de iluminância estava ruim e 5% 

responderam que estava péssimo. Quando esses usuários foram questionados 

sobre o motivo que os levaram a avaliar negativamente a iluminação, 92% alegaram 

que a sala estava escura, 1% alegou que a sala estava clara demais e 7% outros 

motivos. Para esclarecer ainda mais essa questão, havia no questionário a 

possibilidade de resposta aberta. Alguns motivos declarados foram a existência de 

reflexos e a dificuldade de enxergar o que estava escrito no quadro, a dificuldade de 

utilização de projetores e retroprojetores,  o “aspecto de quase penumbra”, “cansa e 

dá dor de cabeça tentar ler por mais de 10 minutos”, etc. 
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Setor 1 Segundo Nível de Iluminação

9%

54%

32%

5%

Ótimo Bom Ruim Péssimo

Figura 4.48 - Gráfico da avaliação dos usuários do Setor I quanto ao nível de Iluminância 

No Setor de aulas II, a média dos níveis de iluminância medidos, nas 16 salas 

analisadas, foi de 556 lux, que atende aos valores estipulados para essa pesquisa. 

Foram aplicados 194 questionários e, assim como no Setor I, houve uma avaliação 

positiva da iluminação natural, pois 71% dos alunos responderam que o nível de 

iluminância em suas mesas de trabalho estava bom (59%) ou ótimo (12%). Sendo 

que 28% dos usuários responderam que estava ruim e apenas 1% que estava 

péssimo (figura 4.49). Destes que avaliaram negativamente a iluminação, 91% 

disseram que a sala estava escura, 2% disseram que a sala estava clara demais e 

7% alegou outros motivos. Quando responderam abertamente a questão, os alunos 

alegaram o cansaço da visão, a existência de reflexos no quadro e de “muita 

sombra” e “a visão fica um pouco embaçada”. 

Setor 2 Segundo Nível de Iluminação

12%

59%

28%

1%

Ótimo Bom Ruim Péssimo

Figura 4.49 - Gráfico da avaliação dos usuários do Setor II quanto ao nível de Iluminância 
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O Setor de aulas III teve 23 salas analisadas e a média dos níveis de iluminância 

medidos foi de 158 lux. Esse valor representa quase metade da média mínima 

adotada e demonstra que a iluminação natural nesse Setor é realmente deficiente. 

Mesmo diante da baixa iluminação natural, a avaliação dos 270 usuários foi positiva. 

Constatou-se que 5% dos alunos responderam que o nível de iluminância em sua 

mesa de trabalho era ótimo, 55% responderam que era bom, 37% que era ruim e 

apenas 3% que era péssima (figura 4.50). Sobre os motivos pelos quais os usuários 

avaliaram a iluminação natural como ruim ou péssima, 94% responderam que a sala 

era escura e 6% disseram que o motivo era outro. Na questão aberta sobre essa 

avaliação negativa, os principais motivos alegados foram a existência de reflexos no 

quadro e a dificuldade para enxergar.

Setor 3 Segundo Nivel de Iluminação

5%

55%

37%

3%

Ótimo Bom Ruim Péssimo

Figura 4.50 - Gráfico da avaliação dos usuários do Setor III quanto ao nível de Iluminância 

A média dos níveis de iluminância medidos nas 19 salas de aula do Setor de aulas 

IV foi de 322 lux. Apesar de esse valor estar dentro da Norma, deve ser destacada a 

existência de 5 salas com películas de proteção solar, onde a média dos níveis de 

iluminância chegou a 6 lux. Se retirarmos essas salas da amostra e considerarmos 

apenas a média dos níveis de iluminância das outras 14 salas de aula, esse valor é 

de 433 lux. Foram aplicados 228 questionários e, assim como nos outros setores, 

houve uma avaliação positiva da iluminação natural no interior das salas de aula. 

57% dos alunos responderam que o nível de iluminância em suas mesas de trabalho 
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estava bom (51%) ou ótimo (6%), 37% dos usuários responderam que estava ruim e 

6% que estava péssimo (Gráfico 4.27). Os motivos que os alunos alegaram para 

avaliar a iluminação negativamente foi o fato da sala ser clara demais (1%), escura 

demais (97%) e outros motivos (2% - contraste entre os níveis de iluminância 

elevados).

Setor 4 Segundo Nível de Iluminação

6%

51%

37%

6%

Ótimo Bom Ruim Péssimo

Figura 4.51 - Gráfico da avaliação dos usuários do Setor IV quanto ao nível de Iluminância 

No Setor de aulas V, foram realizadas medições em 12 salas de aula e a média dos 

níveis de iluminância encontrada foi de 395 lux, que atende aos requisitos 

estabelecidos nessa pesquisa. Foram aplicados 131 questionários e também houve 

uma avaliação positiva da iluminação natural: 14% dos alunos responderam que o 

nível de iluminância em suas mesas de trabalho estava ótimo e 50% responderam 

que estava bom. Sendo que 29% dos usuários responderam que estava ruim e 7% 

que estava péssimo (figura 4.52). Os motivos das avaliações negativas foram 

principalmente a falta de iluminação (83%). Outros motivos citados foram a redução 

dos níveis de iluminância de acordo com a distância da janela (que ocasiona a 

iluminação em apenas um dos lados da sala), a existência de sombras e penumbra, 

etc.
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Setor 5 Segundo Nível de Iluminação

14%

50%

29%

7%

Ótimo Bom Ruim Péssimo

Figura 4.52 - Gráfico da avaliação dos usuários do Setor V quanto ao nível de Iluminância 

Em todo o Campus foi aplicado um total de 1119 questionários em 92 salas de aula. 

A média do nível de iluminância nos setores de aulas teóricas foi de 329 lux, que 

atende aos padrões estabelecidos para essa pesquisa. As analisar a figura 4.29, da 

correspondência entre as respostas sobre o nível de iluminância e os setores de 

aula, verifica-se que a resposta em que os níveis de iluminância nas salas de aulas é 

“ruim” está bem associada aos Setores III e IV. Do mesmo modo, a resposta em que 

os níveis de iluminância é “bom” está bem associada ao Setor I. As respostas 

“ótimo” e “péssimo” não tiveram associação com nenhum setor. Nos setores II e V, 

as respostas são bem variadas, não predominando nenhuma condição. 
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Figura 4.53 - Gráfico da Correspondência entre as respostas sobre o nível de 
iluminância e os setores de aula 

4.3.3 Avaliação dos níveis de iluminância quanto aos turnos de medição 

Para análise das respostas dos usuários quanto á variação da iluminação natural ao 

longo do dia, foi elaborado o gráfico (figura 4.54) que associa as respostas dos 

usuários com os horários em que a pesquisa foi realizada. Verifica-se que a 

avaliação da iluminação natural pelos usuários como “ótimo” está bem associada ao 

horário das 14 horas. A resposta que os usuários julgaram o nível de iluminância 

como “bom” está associada aos horários das 8 e 11 horas. A avaliação “ruim” está 

bem associada ao horário das 17 horas. A resposta em que os usuários avaliaram a 

iluminação como “péssimo” não teve associação com nenhum horário. Nos horários 

das 8, 11 e 14 horas, as respostas sobre o nível de iluminação estão bem 

acentuadas, predominando as respostas “bom” e “ótimo“. 
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Figura 4.54 - Gráfico de correspondência entre as respostas dos níveis 
de iluminância e os horários das aplicações dos questionários 
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4.3.4 Avaliação dos níveis de iluminância quanto ao sexo 

Quando a avaliação da iluminação natural foi relacionada ao sexo dos usuários, 

constatou-se que apenas 11% das mulheres e 7% dos homens julgaram a 

iluminação natural nas salas de aula como ótima, mais da metade das mulheres 

(55%) e dos homens (53%) classificaram a iluminação como boa, cerca de um terço 

deles (mulheres, 36% e homens, 30%) classificaram como ruim e apenas 4% das 

mulheres e 5% dos homens julgaram péssima (figura 4.55).
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Figura 4.55 - Gráfico da avaliação do nível de iluminância segundo sexo 
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Quando a análise é feita comparando as respostas do sexo feminino com o 

masculino, 59% dos usuários que responderam que a iluminação natural era ótima 

foram do sexo feminino, enquanto que 41% deles eram do sexo masculino. Para os 

que avaliaram o nível de iluminância como bom, 51% das respostas eram de 

usuários do sexo masculino e 49% do sexo feminino. Nas respostas “ruim” e 

“péssimo” também houve um predomínio de usuários do sexo masculino, sendo de 

56% e 58% respectivamente (figura 4.56). 
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Figura 4.56 - Gráfico da avaliação do nível de iluminância segundo sexo

4.3.5 Avaliação dos níveis de iluminância quanto á faixa etária 

A maior parte dos usuários entrevistados (92%) tem até 30 anos de idade, sendo 

que 42% têm menos de 20 anos e 50% têm entre 21 e 30 anos. A faixa etária 

compreendida entre 31 e 40 anos representa 6% dos alunos pesquisados e apenas 

2% tem mais de 41 anos de idade. Dentre os que responderam que a iluminação 

natural estava ótima, 55% estão compreendidos na faixa etária dos 21 aos 30 anos, 

36% tem até 20 anos, 6% tem entre 31 e 40 anos e apenas 2% tem mais de 41 

anos. A faixa etária predominante (61%) dos alunos que avaliaram a iluminação de 

forma mais negativa, ou seja, como péssima, tem entre 21 e 30 anos (figura 4.57).
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36%

6%
2%

46%

5%
1%

50%

7%
3%

61%

6%
2%

55%

48%

40%

31%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

21-30 0-20 31-40 Mais de 41

Fr
eq

uê
nc

ia
 P

er
ce

nt
ua

l

Ótimo Bom Ruim Péssimo

Figura 4.57 - Gráfico da avaliação do nível de iluminância segundo a faixa etária

4.3.6 Avaliação da visualização do quadro 

Uma das observações feitas com mais freqüência pelos usuários foi com relação à 

dificuldade de visualização do quadro. Quando considerado o total dos usuários, a 

metade deles (50%) afirmou que não conseguia enxergar o que estava escrito. Ao 

fazer a análise dividida por Setores, foi constatado que os maiores índices de 

insatisfação relacionados a essa questão foram os Setores I (53%), III (56%) e o IV 

(57%). Já os Setores II e V tiveram uma predominância de respostas negativas, 

representadas por 64 e 60% das respostas, respectivamente (figura 4.58). 
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Figura 4.58 - Gráfico da avaliação do nível de iluminância segundo a faixa etária

Ao serem questionados sobre o motivo que dificultava enxergar o que estava escrito 

no quadro, 73% dos alunos disseram que era devido à existência de reflexos, 17% 

responsabilizaram a falta de iluminação, 6% o excesso de iluminação e 4% a 

distância em que se encontravam (figura 4.59). A resposta a essa questão evidencia 

a deficiência do sistema de iluminação natural das salas de aula através da 

existência de reflexos no quadro, já citada anteriormente na questão aberta sobre a 

iluminação natural na sala de aula. 
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Figura 4.59 - Gráfico da avaliação do nível de iluminância segundo a faixa etária
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4.3.7 Avaliação da ocorrência de ofuscamento 

A avaliação da ocorrência de ofuscamento ocorreu através de questões sobre o 

incômodo da iluminação ao olhar as janelas e a porta. Em todos os setores, a maior 

parte dos usuários relatou não sentir nenhum incômodo proveniente das portas 

(86%) e janelas (84%). Quando a análise foi feita separando as respostas por 

setores (figura 4.60), constatou-se que o setor onde o ofuscamento proveniente das 

janelas foi sentido pelo maior número de usuários foi o Setor I (18%) e o que foi 

sentido pelo menor número de usuários foi o Setor III (13%). Quando avaliamos o 

ofuscamento proveniente das portas, Constata-se que onde houve a maior 

quantidade de usuários insatisfeitos foi no Setor IV (21%) e o setor onde essa 

questão foi menos percebida foi no Setor III, com apenas 11% dos usuários 

incomodados (figura 4.61). 
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Figura 4.60 - Gráfico da avaliação do ofuscamento proveniente das janelas 
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Figura 4.61 - Gráfico da avaliação do ofuscamento proveniente das portas 
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4.2 Comparação entre as avaliações 

Para se fazer a comparação entre as avaliações técnica e dos usuários, os dados 

das médias da área da região com nível de iluminância suficiente foram 

confrontados com as respostas dos usuários. Considerando a avaliação dos níveis 

de iluminância quanto aos turnos de medição, verifica-se que no horário das 8:00 a 

média da área que estava na zona de conforto visual foi de apenas 43%, mesmo 

assim os usuários classificaram a iluminação natural como “bom”. No final da 

manhã, a média da área foi de 50% e os usuários também avaliaram a iluminação 

da mesma forma que no início da manhã. No início da tarde, quando a média da 

área na zona de conforto visual passou para 52%, houve uma maior tendência dos 

usuários à classificarem como “ótimo”. Já no final da tarde, quando 94% da área da 

sala estava compreendida na região com nível de iluminância insuficiente, os 

usuários avaliaram a iluminação natural como “ruim”. 

A comparação entre as avaliações com relação aos Setores de aulas foi descrita na 

própria avaliação dos usuários, onde foi calculada a média dos níveis de iluminância 

medidos (durante a aplicação dos questionários) e posteriormente esses valores 

foram comparados com os níveis de iluminância adotados nessa pesquisa e com o 

grau de satisfação dos usuários. 
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5 CONCLUSÕES 

Este trabalho conclui evidenciando a importância da avaliação da iluminação natural 

em salas de aula, visando uma melhoria no conforto visual e, conseqüente 

aprendizado dos alunos. Destaca ainda a análise de ferramentas de avaliação da 

iluminação natural tendo como base a percepção dos usuários e o cruzamento 

desses dados com uma avaliação técnica. 

A partir dos resultados encontrados, verifica-se que a média dos níveis de 

iluminância não é representativa para a avaliação de ambientes que utilizam o 

sistema de iluminação lateral, pois há uma grande diferença entre os níveis de 

iluminância máximo e mínimo, com um rápido decréscimo desses valores em função 

da distância das janelas. Nesse caso, o valor considerado mais representativo foi o 

da Mediana. Mesmo assim, para uma análise adequada da iluminação natural nas 

salas de aula da UFRN, que utilizam aberturas laterais, o uso de mapeamento dos 

níveis de iluminância (curvas isolux) e determinação das áreas que estão dentro da 

zona de conforto visual se faz mais adequada. 

Inicialmente, um dos objetivos dessa pesquisa era a previsão do comportamento da 

iluminação natural ao longo de todo o dia e do ano. Para determinação do 

instrumento adequado de avaliação, foram estudados os modelos físicos em escala 

reduzida, as ferramentas matemáticas simplificadas e diversos códigos 

computacionais. A partir da escolha dos códigos computacionais, uma pesquisa 

mais detalhada sobre os softwares disponíveis foi realizada com o objetivo de 

determinar qual deles oferece maior precisão no fornecimento dos dados. Com isso, 

constatou-se que se inseridas informações que representem o ambiente a ser 

estudado (dimensões e refletâncias) e se utilizado o software adequado, os 

resultados das simulações podem reproduzir com precisão a realidade e devem ser 

usados como ferramentas confiáveis para previsão do resultado de sistemas de 

iluminação natural.

Cada um dos três softwares estudados mais detalhadamente se mostrou mais 

adequado para um determinado tipo de pesquisa. O software Desktop Radiance®

tem como pontos positivos considerar o tipo de céu parcialmente encoberto, possuir 

biblioteca de materiais, fornecer imagens realísticas, tabelas com os níveis de 
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iluminância em uma grade de pontos pré-determinada e imagens com gráficos dos 

níveis de iluminância. A principal vantagem é considerar o tipo de céu parcialmente 

encoberto e, por isso, fornecer dados dos níveis de iluminância com precisão em 

regiões próximas as janelas por considerar à incidência de radiação solar próximo a 

estas aberturas. A maior desvantagem é a ocorrência de problemas durante as 

simulações e realizar as simulações para apenas uma data e hora por vez. O 

software Relux Professional é mais indicado para utilização por profissionais ligados 

a projetos por ter a interface mais amigável, ser mais simples de utilizar, ser em 

português, possuir biblioteca de materiais e luminárias existentes no mercado, 

fornecer imagens realísticas e tabelas com os níveis de iluminância em uma grade 

de pontos pré-determinada. Além disso, permite unir os resultados de sistemas de 

iluminação natural e artificial e fornece gráfico de eficiência energética anual. Como 

ponto negativo, também realiza simulações para apenas uma data e hora por vez. A 

grande desvantagem é não considerar o tipo de céu parcialmente encoberto. Para a 

realidade da cidade de Natal/RN, quando a simulação considera o tipo de céu claro, 

os dados dos níveis de iluminância são bem superiores aos obtidos nas medições. 

Ao se considerar o tipo de céu encoberto, os dados fornecidos para as regiões 

próximas as aberturas nos horários em que a posição do sol está perto destas são 

bastante inferiores aos medidos, devido a desconsideração da incidência solar. Já o 

software Troplux é o mais indicado para a realização de pesquisas por fornecer 

níveis de iluminância mais próximos dos dados medidos, por permitir a configuração 

de céu pelo usuário através da inserção de dados de luminância locais e por simular 

simultaneamente todas as datas, horas, azimutes e tipos de céu preconizados pela 

CIE. As desvantagens são a interface pouco amigável, o não fornecimento de 

imagens realísticas e a impossibilidade de simulação da iluminação artificial. 

As próximas etapas dessa pesquisa seriam a execução das simulações no software 

escolhido (TropLux) e análise do comportamento da iluminação natural com dados 

referentes a todas as horas do dia e todos os dias do ano. Porém, não foi possível 

concluir essa etapa da pesquisa a tempo, podendo ser desenvolvida em um trabalho 

futuro. Vale ainda destacar que apesar do tipo de céu característico para a cidade de 

Natal/RN ser o parcialmente encoberto, os resultados demonstraram que a utilização 

de céus encobertos nas simulações forneceu dados mais próximos dos aferidos in 

loco. Essa observação é válida tanto para o software Troplux, como para o Relux 
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Professional. Apenas no software Desktop Radiance ®, a simulação que considera o 

céu parcialmente encoberto se mostrou mais adequada. 

Um outro objetivo era a identificação da orientação e das tipologias das aberturas 

para iluminação nas salas dos setores de aulas teóricas da UFRN, bem como das 

características de refletâncias internas desses ambientes. Apesar de ter sido 

constatado que o setor I tem sua orientação e tipologia de aberturas (várias portas e 

cobogós de piso a teto ao longo de toda a parede voltada para o Norte) diferentes 

das situações encontradas nos demais setores, não foi constatada nenhuma 

diferença significativa no resultado da iluminação natural neste setor.

Através da avaliação técnica, principalmente da elaboração dos gráficos, constatou-

se que na maior parte das salas de aula o sistema de iluminação natural não é 

suficiente para prover toda a sala de forma satisfatória. Vale destacar ainda a 

existência de muitas salas com películas de proteção solar, que diminuem ainda 

mais os níveis de iluminância no interior das salas. Verificou-se ainda que a partir 

das 16:30, se utilizada apenas a iluminação natural, o conforto luminoso não é 

atingido em praticamente nenhuma parte da sala. 

Apesar de ter sido constatado nas salas de aula uma grande porcentagem de 

regiões com níveis de iluminância insuficientes ou excessivos, a opinião dos 

usuários acerca do desempenho da iluminação natural foi positiva. Constatou-se que 

uma boa parte dos alunos que responderam à pesquisa está satisfeita com a 

situação das salas de aula, principalmente no que se refere ao ofuscamento. A 

maioria dos usuários relatou não sentir nenhum desconforto ao olhar portas e 

janelas. Porém, uma questão que foi citada por um grande número de alunos foi com 

relação à existência de reflexos no quadro, dificultando a visualização do mesmo.

Uma questão que merece destaque é o fato de vários usuários classificarem a sala 

de aula com luz em excesso, usando como justificativa a dificuldade de utilização de 

projetores. Esse fato demonstra que a forma de dar aulas mudou e, com isso, a 

necessidade de iluminação talvez também tenha que ser adequada a essa nova 

realidade. Hoje em dia cada vez mais os professores utilizam esses recursos áudio-

visuais em suas aulas e se não houver a possibilidade da diminuição da iluminação, 

a visualização das informações exibidas fica prejudicada. Essa nova forma de dar 
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aulas justifica a expansão da utilização de películas de proteção solar nas salas da 

UFRN.
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