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RESUMO 

 

 

A iluminação de ambientes interiores de trabalho é regulamentada, no Brasil, pela NBR 

ISO/CIE 8995-1, que estabelece, entre outros parâmetros, o nível médio de iluminância de 

acordo com o tipo de ambiente. Ao atender essa norma, um projeto luminotécnico provê uma 

iluminação adequada às atividades que serão desempenhadas em um determinado local. Por 

outro lado, uma iluminação insuficiente ou em excesso pode acarretar numa série de problemas, 

tais como: danos à saúde, riscos de acidentes, má qualidade das atividades executadas, entre 

outros. Neste contexto, esse trabalho visa avaliar o sistema de iluminação de uma escola, com 

um estudo de caso aplicado à Escola de Educação Básica de Araranguá (EEBA). O objetivo do 

trabalho é verificar as condições do sistema de iluminação atual da escola, e propor melhorias 

que visem a eficiência energética aliada à adequação à norma de iluminação. Para isso, foram 

realizadas medições de iluminância in loco, e foi desenvolvido um modelo dos ambientes da 

escola no programa DIALux. Os resultados da análise no local em estudo evidenciam que o 

sistema de iluminação atual é deficiente, mas a substituição de lâmpadas por modelos mais 

eficientes pode levar a uma melhoria na qualidade da iluminação, sem afetar significativamente 

o consumo de energia. 

 

Palavras-chave: Iluminação de interiores. DIALux. Projeto Luminotécnico. 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

Indoor lighting is regulated in Brazil by NBR ISO / CIE 8995-1, which establishes, among other 

parameters, the average level of illuminance according to the type of environment. In 

complying with this standard, a project provides adequate lighting for the activities that will be 

performed in a given location. On the other hand, insufficient or excessive lighting can lead to 

a series of problems, including health damage, accident risks, poor quality of activities 

performed, and more. In this context, this work aims to evaluate the lighting system of a school, 

with a case study applied to the Escola de Educação Básica de Araranguá (EEBA). The 

objective of the work is to verify the conditions of the current lighting system of the school, and 

to propose improvements that aim at the energetic efficiency allied to the adequacy to the 

standard of illumination. In order to achieve these goals, in loco measurements of illuminance 

were carried out, and a model of the school environments in the DIALux program was 

developed. The results of the analysis at the study site show that the current lighting system is 

deficient, but replacing lamps with more efficient models can lead to an improvement in 

lighting quality without significantly affecting energy consumption. 

 

Keywords: Interior lighting. DIALux. Lighting design. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho surge da relevância social inerente a toda e qualquer preocupação 

com a coisa pública que, no caso, é a Escola de Educaçao Básica de Araranguá. Aliás, a 

educação é a base de uma sociedade, e, por isso, merece todas as atenções do Estado e da 

sociedade civil. 

Neste passo, importa e muito pensar um projeto que atenda de forma mais eficiente as 

necessidades de alunos, professores e demais trabalhadores de uma instituição de ensino. 

Contribuir com a saúde e o conforto destes indivíduos revela não só a concretização de uma 

oportunidade, mas também o sentimento de cumprir um dever moral. 

Posto isto, um projeto que visa melhorias em termos de eficiência energética em 

iluminação, contribui com a saúde da vista humana, fato que revela a iluminação adequada 

como algo necessário e não como simples questão de estética. 

Neste sentido, para Costa (2006, p. 22),  

[...] A vida moderna cada vez mais sobrecarrega os olhos, fazendo-os 

controladores constantes no discernimento de detalhes, no julgamento de 

diferenças, na leitura de telas de vídeo. Pela vista humana passam oitenta por 

cento das informações concernentes ao mundo externo. Conceber, portanto, 

um sistema de iluminação adequado à tarefa visual não é apenas uma questão 

de estética, mas uma necessidade. [...] 

 

Ademais, a iluminação deve ser uniforme e difusa, enquanto os níveis mínimos de 

iluminamento devem obedecer aos valores de iluminâncias estabelecidos na NBR ISO/CIE 

8995-1. Levando em conta estes fatores, a legislação brasileira, por meio da NR 17 – 

Ergonomia, estipula que todos os locais de trabalho devem garantir uma iluminação adequada 

às atividades ali desempenhadas. (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 

2013; BRASIL, 1978). 

Um projeto luminotécnico é elaborado a partir da análise da função exercida em cada 

espaço juntamente com a quantidade de luz, medida em lx, necessária para o ambiente. 

Mediante essas informações, tal estudo visa apresentar os níveis de iluminação mínimos 

recomendados, utilizando luz natural (quando possível) e luz artificial. 

Para instituições de ensino, a norma NBR ISO/CIE 8995-1 recomenda características 

específicas.  As variações de iluminância em diversos ambientes de uma escola variam entre 

200 a 750 lx (ASSOCIAÇAO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2013). 
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Há vários estudos sobre luminotécnica na literatura atual que apresentam trabalhos 

semelhantes, principalmente em ambientes de ensino, como de Bilésimo (2015) e Viera et al. 

(2015). Com base neles, monografias, livros, artigos, entre outros, será elaborada uma revisão 

bibliográfica. 

Assim, pensou-se um projeto luminotécnico com vistas a satisfazer maior eficiência 

energética na Escola de Educação Básica de Araranguá. Desta reflexão, emergiu-se um 

conjunto de esforços. Com efeito, há de se atestar a quantidade de pontos necessários para 

medição de iluminância com auxílio de luxímetro. Além disso, deve-se concluir quais 

ambientes da referida instituição de ensino estão inadequadas em iluminação. Ainda, serão 

ilustrados, a partir do software DIALux, os ambientes que precisam de melhoria, bem como 

será demonstrado se as lâmpadas e luminárias escolhidas neste projeto atendem a quantidade 

de iluminância ideal. Para propiciar resultados positivos (como conforto e saúde de quem 

permanece em um determinado ambiente), é necessário que haja levantamento do local e um 

estudo luminotécnico com bases nas normas vigentes. 

O presente projeto irá avaliar ainda o grau de eficiência de fluxo luminoso no sistema 

de iluminação atual e, finalmente, averiguar se o tipo de tecnologia LED (Light Emitting Diode) 

melhor ampara as necessidades dos ambientes em questão.  O LED, em comparação com outras 

tecnologias de iluminação, simboliza menor consumo e maior eficiência iluminosa, além de 

baixo custo de manutenção e alta durabilidade. Mas, para tanto, não basta a simples troca de 

todas as lâmpadas de um determinado local por este tipo de iluminação. 

Por fim, a eficiência energética, em iluminação, pode ser atingida com o uso de 

lâmpadas LED, pois com esta tecnologia é possível alcançar maior quantidade de fluxo 

luminoso, com menor potência elétrica e, consequentemente, menor consumo de energia 

elétrica. 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo geral 

 

Desenvolver um estudo do sistema de iluminação de uma escola da rede pública estadual 

localizada em Araranguá e propor um projeto luminotécnico que vise conciliar a eficiência 

energética com a qualidade de iluminação nos ambientes analisados. 

1.1.2 Objetivos específicos 
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Os objetivos específicos são: 

• Avaliar o sistema atual de iluminação em comparação com a norma vigente; 

• Modelar o sistema de iluminação da escola em software; 

• Realizar uma simulação luminotécnica com finalidade de propor melhoria para o 

sistema de iluminação de acordo com a NBR ISO/CIE 8995-1 (ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2013). 

 

1.2 METODOLOGIA 

 

Primeiramente, serão realizadas medições dos níveis de iluminância no interior da 

escola por meio de um luxímetro, de acordo com a metodologia apresentada na norma NBR 

15215-4. Com isso, será verificada a conformidade dos níveis de iluminação atual com a norma. 

Em cada ambiente serão feitas medições de área (𝑚2) e altura de instalação de luminárias. 

Posteriormente, a planta baixa da escola será elaborada com auxílio do software autoCAD. 

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2003). 

Para análises luminotécnicas, o DIALux evo 8 será empregado. Com este software 

gratuito, é possível projetar, calcular e visualizar o sistema de iluminação – ambientes 

individuais, andares inteiros, edifícios e partes externas. (DIAL, 2018). A planta baixa 

elaborada no AutoCAD será utilizada no DIALux e análises luminotécnicas serão empregadas 

para um projeto de melhoria. 

 

1.3 DESCRIÇÃO DOS CAPÍTULOS 

 

O presente capítulo aborda uma introdução ao tema, assim como os objetivos deste 

trabalho e uma breve descrição da metodologia a ser aplicada. 

No capítulo 2, será apresentada uma revisão bibliográfica, acerca de sistemas de 

iluminação e eficiência energética em edificações. 

O terceiro capítulo apresenta o referencial teórico de forma resumida, destacando 

informações importantes que influenciam na análise da metodologia, facilitando o 

entendimento do trabalho. 

O desenvolvimento prático e a análise dos resultados são apresentado no capítulo 4. 

Finalmente, o capítulo 5 tece as conclusões. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Trata-se o presente capítulo de uma “pesquisa bibliográfica, desenvolvida a partir de 

material já elaborado, constituído de livros e artigos científicos” sobre o tema em questão (GIL, 

2010, p. 50). 

Serão expostos, neste capítulo, estudos sobre eficiência energética da tecnologia LED, bem 

como sobre a eficiência energética da iluminação em edificações públicas e privadas e, em 

especial, nas edificações de ensino. 

 

2.1 EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DE ILUMINAÇÃO EM EDIFICAÇÕES 

 

A iluminação artificial pode ser obtida com menor consumo de energia elétrica, o que pode 

representar repercussões positivas econômicas, ambientais e sociais. 

 Para Viana et al. (2012), uma combinação de lâmpadas, reatores e refletores eficientes, 

quando utilizados de forma consciente, favorecem a redução do consumo de energia elétrica. 

Neste passo, um edifício que busca minimizar seu consumo e atualizar seu sistema pode ter sua 

estrutura de iluminação reformada e trazer algumas vantagens. 

Segundo Aurora (2017), o termo retrofit propõe reduções de energia no imóvel e adequa 

as necessidades modernas, o que era inatingível em construções de décadas passadas.  

Louçano (2009) aborda um estudo de retrofit analisando dois edifícios, sendo que um 

deles (edifício 1) foi projetado para ser uma construção eficiente, contendo sistemas de 

monitoramento e regulação automática de iluminação quando não é possível utilizar luz natural, 

enquanto o outro edifício (edifício 2) não buscou eficiência energética em seu projeto, além de 

ter utilizado tecnologias consideradas hoje ultrapassadas. Assim, o autor conclui, por meio de 

medições com luxímetro e baseado na norma UNE-EN 12464-1, que o desempenho do edifício 

2 não é adequado, visto que os níveis de iluminação adotados não apresentam conforto visual, 

além de que a iluminação natural é desperdiçada. (ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE 

NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN, 2012). 

Há várias edificações que, além de não utilizarem a iluminação natural, ainda usam a 

artificial de maneira inapropriada, fazendo uso de lâmpadas ineficientes, luminárias impróprias, 

entre outros. Um exemplo é apresentado no trabalho desenvolvido por Silva (2011), no qual 

fica evidenciado esse problema na instituição de ensino superior localizada no Departamento 

de Engenharia Mecânica da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra 

(DEM-FCTUC). Em seu trabalho, o autor verifica diversas deficiências no sistema de 
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iluminação artificial, tais como: 1) luminárias danificadas devido a  infiltração de água, 2) 

luminárias instaladas erroneamente com um índice de proteção inadequado, 3) luminárias 

oxidadas, 4) circuitos elétricos expostos e mal instalados. Além disso, os níveis de iluminância 

recomendados segundo a norma UNE-EN 12464-1 eram inadequados nos laboratórios, 

auditórios e biblioteca (ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE NORMALIZACIÓN Y 

CERTIFICACIÓN, 2012). 

 

2.2 ILUMINAÇAO ARTIFICIAL – LED 

 

Para Pessoa, Ghisi e Lamberts (2013), o setor de iluminação do Brasil está em dia com 

o tema eficiência energética internacional, posto que dispõe de regulamentação para inibir o 

uso de lâmpadas ineficientes, como as lâmpadas incandescentes. O mesmo setor controla 

também a qualidade das lâmpadas fluorescentes, em que pese a maioria delas ser produzida no 

exterior, principalmente na China.  Além do mais, esses países produtores adotam normas de 

qualidade que estão de acordo com as regulamentações brasileiras. O autor também afirma que 

o uso da tecnologia LED representa a melhor opção de iluminação para diversas finalidades, 

mas que ainda aponta alguns problemas ao tratar de tarefas visuais em ambientes internos de 

edifícios.  

Alguns problemas evidenciados com a tecnologia LED foram dispostos e comentados 

em diversos trabalhos, como o de Modesto (2014), que modela cada ambiente de uma 

edificação e os simula no DIALux com lâmpadas LED e fluorescentes que considera adequadas. 

Assim, o autor descreve e analisa as simulações de acordo com a norma para cada tipo de 

lâmpada em cada tipo de ambiente. Os resultados encontrados abordam lâmpadas LED com 

menor consumo, porém, quando comparadas com as fluorescentes, apresentam um fluxo 

luminoso inferior. Neste caso, é necessário adicionar mais lâmpadas LED, o que representa um 

ponto negativo. O payback das simulações do sistema LED é de 16 anos, enquanto o payback 

do sistema fluorescente é de 8 anos. Esse tempo de retorno foi estimado levando em 

consideração a tarifa média de energia elétrica vigente no ano de 2014, além do uso contínuo 

da iluminação (2250 h anuais). Logo, o sistema LED apresentou-se inviável nesse projeto. 

Ainda, o estudo de Modesto (2014) evidencia pontos negativos para o uso de LED, bem como 

fica ao lado de laboratórios de diversos outros países que, de forma independente, concluem 

que essa tecnologia ainda é iniciante. Sendo assim, carece de mais estudos e melhorias, visto 

que, em alguns casos, apresenta baixa qualidade de iluminação e falta de conformidade 

(PESSOA; GHISI; LAMBERTS, 2013). 
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Diante desses impasses contra a tecnologia LED, Pessoa, Ghisi e Lamberts (2013) 

apresentam um estudo comparativo com lâmpadas fluorescentes T5 e T8. As mesmas 

apresentaram menor liberação de calor quando comparadas com as lâmpadas de LED. Levando 

em consideração que a temperatura das lâmpadas aumenta e a eficiência energética cai durante 

um certo período, os autores concluem que as lâmpadas LED ainda ficam atrás das lâmpadas 

fluorescentes. 

Diferentes estudos são apresentados, e alguns divergem do pressuposto de que o LED 

seja inviável, pois cada análise feita leva em consideração características peculiares. Vê-se, 

portanto, a importância de um projeto bem dimensionado.  

Um estudo que aponta a tecnologia LED como uma ótima opção é o dos autores Vieira 

et al. (2015), que realiza uma simulação da situação atual de um edifício de estudo no software 

DIALux e o compara com dados de medições in loco para verificar a exatidão do software. Os 

resultados obtidos a partir da simulação foram muito próximos aos das medições. A partir disso, 

foram realizadas duas simulações no software propondo a troca das lâmpadas atuais (T8 

fluorescente). A primeira troca é por lâmpadas T5, que apresenta uma melhoria de 19% na 

eficiência luminosa, enquanto que a segunda troca é por LED T8 de 9W e apresenta como 

resultado uma melhoria de 15% em eficiência luminosa quando comparada com a lâmpada 

atual. Os autores concluem que, para uma mesma instalação, o LED mantém o nível de 

iluminamento e ainda consome menos energia elétrica. 

 

2.3  ILUMINAÇÃO EM EDIFICAÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS 

 

Edificações públicas são imóveis construídos ou adaptados com recursos públicos para 

exercício de atividade administrativa ou para a prestação de serviços públicos, tais como prédios 

administrativos, e outras instituições ou associações de diversos tipos (PROGRAMA 

BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM, 2015). Os estudos em estruturas públicas são diversos.  

Um deles, é o de Vieira e Silva (2015), que faz uma avaliação de um edifício público de 4 

andares e 26 salas de aula com um sistema atual de lâmpadas T8. Neste estudo, os autores 

realizaram 81 medições com luxímetro in loco e apresentaram os mesmos dispostos em uma 

tabela com a comparação dos valores simulados via software. Em sequência, mantendo as 

mesmas luminárias, altera-se as lâmpadas tubulares T8 para as lâmpadas TUBOLED para ser 

simulado via DIALux. Os autores concluem que as lâmpadas TUBOLED se tornam mais 

eficientes, visto que evita perdas de fluxo luminoso, pois os direciona diretamente para o plano 

inferior. Além disso, o estudo do payback é realizado e apresenta que, caso as lâmpadas T8 
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fossem substituídas para as lâmpadas de LED, aproximadamente em 3 anos haveria um retorno 

financeiro. 

Estudos luminotécnicos para edificações privadas também são muito importantes. 

Dentre eles, o artigo apresentado por Westphal, Ghisi e Lamberts [1998?] mostra uma avaliação 

de conservação de energia elétrica no edifício da Federação das Indústrias do Estado de Santa 

Catarina (FIESC) em Florianópolis. Para o parecer da situação atual, é levantada a potência 

instalada de iluminação e são realizadas medições com luxímetro no edifício.  Logo após, 

executa-se um novo projeto luminotécnico via Método dos Lúmens. Assim, é feita uma 

simulação do prédio no software VisualDOE com o sistema de iluminação pós-retrofit com 

potência instalada diferente. Tem-se como resultados: 1) redução de 61,8% na potência 

instalada em iluminação e 2) uso final de energia elétrica em iluminação em 52%; como 

consequência, o edifício terá uma redução anual de 32% no consumo de energia elétrica. 

Enquanto isso, o comércio também se preocupa com os gastos de energia elétrica. 

Conforme a Resenha Mensal do Mercado de Energia Elétrica divulgado pela Empresa de 

Pesquisa Energética (EPE), a classe comercial consumiu 6.908 GWh de eletricidade no mês de 

setembro de 2018. Esse valor teve um aumento de 2,8% quando comparado ao mesmo mês do 

ano anterior. 

Não obstante, ao que tudo indica, o consumo tende a crescer cada vez mais. Diante dessa 

preocupação, a possível redução de energia elétrica através do sistema de iluminação passa a 

receber mais atenção. 

Fernandes e Souza (2015) avaliam uma sala comercial localizada em Belo Horizonte e 

realizam medições com luxímetro, comparando esses dados com a norma vigente. Eles utilizam 

o software DIALux para simular a condição atual em comparação com a proposta de melhoria. 

Por meio de simulações, concluem que com a substituição de 27 lâmpadas para 22 de outro 

modelo e potência, juntamente com a redistribuição das lâmpadas, luminárias e reatores, é 

possível diminuir 32,8% no consumo de energia elétrica unindo a iluminação artificial com a 

natural. Além disso, foi possível modificar o nível de eficiência energética de acordo com o 

Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (PROCEL) de C para A.  

 

 

2.4 ILUMINAÇÃO NAS EDIFICAÇÕES DE ENSINO 

 

Edifícios de ensino garantem o direito fundamental à educação. E por essa razão, 

merecem tratamento prioritário no que diz respeito à execução de projetos que visem não só a 
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reduzir custos, mas também, e principalmente, garantir a qualidade de vida e saúde dos alunos, 

professores e demais funcionários que atuam no ambiente. 

Ordenes, Lamberts e Fagundes [2005?] realizaram o levantamento do sistema de 

iluminação atual da Biblioteca Central da UFSC por meio de medições com luxímetro no 

período noturno e estimaram a potência instalada em iluminação na parte interna da edificação. 

O novo projeto luminotécnico é executado no software E2-Iluminação desenvolvido pelo 

Laboratório de Eficiência Energética em Edificações (LabEEE) da Universidade Federal de 

Santa Catarina (UFSC). Com base nos levantamentos, verifica-se que o laboratório de 

informática e o corredor possuem valores acima dos definidos pelas diretrizes e no ambiente de 

leitura e a sala de base de dados está abaixo dos níveis exigidos. Percebe-se também que não 

há distribuição uniforme das luminárias. Portanto, é proposto um projeto de retrofit que leva 

em consideração uma redistribuição de luminárias e divisão dos circuitos, de modo que as 

fileiras próximas às aberturas possam ser desligadas e ser aproveitada a luz natural. A diferença 

entre o custo mensal em energia elétrica do sistema atual e do projeto de retrofit é de R$ 

7.950,60. 

Já o trabalho de Ghisi e Lamberts [1997?] realiza uma avaliação das condições de 

iluminação natural nas salas de aula do Centro Tecnológico da Universidade Federal de Santa 

Catarina. Levando em considerações as orientações norte, sul, leste e oeste através de medições 

com luxímetro, o autor chega em algumas conclusões. Para o verão, conclui-se que o norte e o 

oeste são as melhores orientações a receber a luz natural, enquanto no inverno nota-se um baixo 

nível de iluminação natural, mas ainda o norte e o oeste predominam. Assim, aproveitando-se 

da luz natural, é possível reduzir em até 9% do consumo de energia elétrica anual, sendo que 

isso representa uma economia de R$ 88.650,00 por ano na conta de energia elétrica para a 

Universidade. 

Para a Universidade Federal de Santa Catarina – Campus Araranguá, Bilésimo (2015) 

aborda como metodologia a descrição de uma edificação de ensino superior para ser simulado 

no software DIALux em condições de iluminações atuais. Em seguida, propõe medidas de 

efetividade da iluminação, orientado a troca das lâmpadas atuais por lâmpadas T5, T8 e LED.  

Assim, pode-se simular como essas três lâmpadas trabalham em cada ambiente do edifício via 

DIALux. Como resultados, segundo a autora, a iluminação noturna da edificação é insuficiente 

de acordo com a norma NBR ISO/CIE 8995-1 mesmo quando comparado com medições de 

luxímetro (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2013). Além disso, 

LED torna-se mais viável quando comparada a T5 e T8, devido sua menor potência mantendo 
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as mesmas condições de iluminamento. O tempo de retorno de investimento para a lâmpada 

LED escolhida no trabalho é de 3,6 anos. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Para medições de iluminância, a NBR 15215-4 indica uma estrutura a ser seguida para 

obter a quantidade necessária de pontos, além de como distribuir uma malha de pontos em um 

certo ambiente interno (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2003) 

Para avaliar se um local possui iluminância adequada, a normativa brasileira 8995-1 

apresenta informações específicas. Tal norma classifica diversos tipos de ambientes e determina 

a quantidade de iluminância necessária para cada local. (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 

NORMAS TÉCNICAS, 2013) 

 

3.1 QUANTIDADE DE PONTOS PARA MEDIÇÃO DE ILUMINÂNCIA 

 

Para determinar a quantidade de pontos necessários a serem medidos com o luxímetro, 

será empregada a equação 1 e posteriormente recorrer à tabela 1. 

 

𝐾 =  
𝐶∗𝐿

𝐻𝑚∗(𝐶+𝐿)
  (1) 

Onde: 

▪ L é a largura do ambiente [m]; 

▪ C é o comprimento do ambiente [m]; 

▪ 𝐻𝑚 é a distância vertical em metros entre a superfície de trabalho e o topo da janela, 

em metros, conforme figura 1. 

A figura 1 apresenta a determinação de 𝐻𝑚.  Porém, quando o peitoril da janela estiver 

mais de um metro acima do plano de trabalho, deve-se tomar 𝐻𝑚 como a distância vertical entre 

a superfície de trabalho e o peitoril (𝐻′𝑚). Por meio da tabela 1, dotado do valor de K, tem-se 

a quantidade mínima de pontos a serem medidos. 
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Tabela 1 – Quantidade mínima de pontos a serem medidos. 

K NÚMERO DE PONTOS 

K < 1 9 

1 ≤ K < 2 16 

2 ≤ K < 3 25 

K ≥ 3 36 

Fonte: Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2003. 

 

Figura 1 – Determinação de Hm. 

 
Fonte: Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2003.  

 

3.2 MALHA DE PONTOS PARA MEDIÇÃO DE ILUMINÂNCIA 

 

De porte da quantidade de pontos, é preciso distribuí-los igualmente. A área a ser 

analisada deve ser dividida em partes iguais, com formato aproximadamente igual a um 

quadrado. A iluminância E é medida no centro de cada quadrado, como indica a figura 2. Pontos 

próximos às paredes devem ser evitados. Portanto, recomenda-se uma distância mínima de 0,50 

m e, de preferência, utilizar 𝑑1 = 𝑑2. 
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Figura 2 – Malha de pontos para medições.

 
Fonte: Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2003. 

 

3.3 ESPECIFICAÇÃO DE ILUMINÂNCIA 

 

A norma NBR ISSO/CIE 8995-1 traz a especificação da iluminância levando em 

consideração o planejamento dos ambientes, tarefas e atividades a serem desempenhadas em 

cada local. Juntamente, traz a limitação de ofuscamento e qualidade da cor. O quadro 1 indica 

os valores necessários a serem aplicados na escola, onde Ē𝑚 representa a iluminância mantida 

e 𝑅𝑎 equivale ao índice de reprodução de cor mínimo (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 

NORMAS TÉCNICAS, 2013). 
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Quadro 1 – Planejamento dos ambientes (áreas), tarefas e atividades com a especificação da 

iluminância. 

Tipo de ambiente, 

tarefa ou atividade 
Ē𝑚 [lx] 𝑅𝑎 Observações 

Saguão de entrada 100 60  

Área de circulação 

e corredores 

100 40 Nas entradas e 

saídas, estabelecer 

uma zona de 

transição, a fim de 

evitar mudanças 

bruscas. 

Escadas, escadas 

rolantes e esteiras 

rolantes 

150 40  

Salas de aula, salas 

de aula particulares 

300 80 Recomenda-se que 

a iluminação seja 

controlável. 

Salas de aula 

noturnas, classes e 

educação de 

adultos 

500 80  

Sala de leitura 500 80 Recomenda-se que 

a iluminação seja 

controlável. 

Quadro negro 500 80 Prevenir reflexões 

especulares. 

Mesa de 

demonstração  

500 80 Em salas de leitura 

750 lx. 

Rampas de 

carregamento 

150 40  

Continuação 
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Conclusão 

Tipo de ambiente, 

tarefa ou atividade 
Ē𝑚 [lx] 𝑅𝑎 Observações 

Vestiários, 

banheiros, toaletes 

200 80  

Escrever, teclar, 

ler, processar dados 

500 80  

Salas de aplicação 

e laboratórios 

500   

Oficina de ensino 500 80  

Salas de ensino de 

música 

300 80  

Salas de ensino de 

computador 

500 80  

Laboratório 

linguístico 

300 80  

Salas de preparação 

e oficinas 

500 80  

Salas comuns de 

estudantes e salas 

de reunião  

200 80  

Salas dos 

professores 

300 80  

Biblioteca 500 80  

Fonte: Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2013. 
 

A escala de Índice de Reprodução de Cor (IRC) varia de 0 a 100 e a norma NBR 

ISSO/CIE 8995-1 especifica que o índice mínimo da qualidade de cor deve ser 80. As lâmpadas 

LED atuais apresentam um IRC próximo a 100, portanto atendem ao requisito da normativa 

brasileira (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2013). 

Os ambientes que constam no quadro 1 e que estão presentes na escola com a respectiva 

quantidade necessária de iluminância são: 

• Saguão de entrada: 100 lx; 

• Áreas de circulação e corredores: 100 lx; 

• Escadas, escadas rolantes e esteiras rolantes: 150 lx; 
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• Sala dos professores: 300 lx; 

• Salas de aula, salas de aula particulares: 300 lx; 

• Salas de aula noturnas, classes e educação de adultos: 500 lx; 

• Rampas de carregamento: 150 lx; 

• Vestiários, banheiros, toaletes: 200 lx; 

• Escrever, teclar, ler, processar dados: 500 lx; 

• Biblioteca: 500 lx. 

 

Logo, esses são os valores médios esperados nas medições. Caso o valor seja inferior 

para cada ambiente, a iluminância no local está insuficiente. Por outro lado, caso o valor seja 

muito superior, a iluminância do local está excessiva, acarretando consumo desnecessário de 

energia. Em ambos os casos, haverá prejuízo à saúde, uma vez que, enquanto o excesso ofusca 

a visão, a falta de luz provoca alto esforço visual. 

Com base na norma NBR ISO/CIE 8995-1, os limites de iluminância foram estabelecidos. 

Para as salas de aula, o valor mínimo de iluminância considerado neste trabalho foi de 500 lx e 

para sala de professores foi 300 lx. A biblioteca é especificada com 500 lx. Salas de 

coordenação, sala de direção, sala de fotocopia e secretaria foram especificadas como ambientes 

para escrever, ler e processar dados e, de acordo com a norma NBR ISO/CIE 8995-1, esses 

ambientes necessitam 500 lx. Para os banheiros será sugerido 200 lx. As escadas e rampas 

foram consideradas como áreas gerais da edificação com 150 lx, enquanto hall e corredores 

ficaram especificados com 100 lx (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 

2013). 
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4 DESENVOLVIMENTO PRÁTICO E RESULTADOS 

 

Nesta seção será apresentado o detalhamento da metodologia  a ser seguida para a 

construção do projeto luminotécnico da escola EEBA, e os resultados obtidos. 

Serão realizadas medições com uma trena nas partes internas da edificação para a 

obtenção da planta baixa. Como a escola possui dois andares, será mapeada toda a área, exceto 

regiões que se encontram interditadas. 

Com os valores de comprimento, largura e distância vertical entre a superfície de 

trabalho e o topo da janela de todos os ambientes da escola, será calculada a quantidade 

necessária de pontos para medir a iluminância, a partir de equações providas pela norma NBR 

15215-4. Em seguida, é necessário distribuir esses pontos de forma uniforme conforme a 

normativa indica, com é apresentado no capítulo 3. A iluminância será medida com um 

luxímetro digital, modelo MLM-1001 da marca Minipa (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 

NORMAS TÉCNICAS, 2003). 

De posse dos dados de comprimento, largura, altura, disposição de portas e janelas da 

parte interna da escola, será traçada a planta baixa no software autoCAD. Em seguida, a planta 

pode ser utilizada no software DIALux, facilitando a construção dos ambientes. Nesse 

programa, serão levantados pilares, paredes, forros, telhados, entre outros. Particularidades, 

como textura de paredes, pisos e tetos deverão ser levadas em conta. Todos os detalhes da 

estrutura elaborada no software deverão ser muito semelhantes com a construção física. 

A norma NBR ISO/CIE 8995-1 indica valores específicos de iluminância para cada tipo 

de ambiente conforme sua tarefa ou atividade. Para ambientes de estudo, as quantidades estão 

especificadas no capítulo 3. Estes valores devem ser inseridos no software DIALux. Com as 

lâmpadas e luminárias escolhidas pelo projetista, o software, então, calcula a distribuição e 

quantidade das mesmas (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2013). 

Em seguida, com o projeto luminotécnico desenvolvido, será possível fazer uma análise 

comparativa com o sistema de iluminação atual para levantar algumas conclusões. 

 

4.1 DESCRIÇÃO DOS AMBIENTES 

 

A partir da planta da instituição, a cada ambiente foi atribuído um número, visando assim 

facilitar sua identificação. As plantas com a numeração dos ambientes da parte inferior e 

superior da escola EEBA são apresentadas nas figuras 3 e 4, respectivamente. 
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Figura 3 – Planta inferior com numeração de cada ambiente. 

 
Fonte: Da autora. 

 

 

Figura 4 – Planta superior com numeração de cada ambiente. 

 
Fonte: Da autora. 
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Para realizar uma comparação do projeto atual com o projeto proposto, é necessário 

levantar dados de quantidade, potência e fluxo luminoso das lâmpadas instaladas atualmente, 

além de levar em conta a influência de lâmpadas queimadas. Para tanto, os quadros 2 e 3 

apresentam o levantamento da situação atual da escola EEBA.  

 

Quadro 2 – Levantamento de quantidade, potência e fluxo luminoso de cada ambiente do térreo 

da escola EEBA. 

 
Fonte: Da autora. 
 

Quadro 3 – Levantamento de quantidade, potência e fluxo luminoso de cada ambiente do 

segundo andar da escola EEBA. 

 
Fonte: Da autora. 
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4.2 RESULTADO DAS MEDIÇÕES COM LUXÍMETRO 

 

O quadro 4 mostra a média dos valores coletados em cada turno da escola EEBA no andar 

inferior. Além disso, também apresenta o valor de iluminância mínima requerida de acordo com 

a norma NBR ISO/CIE 8995-1 (destacado em verde). Logo, nota-se que todos os ambientes do 

térreo possuem no mínimo algum turno com deficiência de iluminância (destacados em 

amarelo), ou em todos os turnos, como é o caso dos ambientes 4, 6, 7, 8, 9, 18, 20, 23 e 24, 

exceto o banheiro masculino que não apresentou dados inferiores aos limites da norma (que, no 

caso, é 200 lx), bem como o corredor 21 (que, no caso, é 100 lx) (ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2013). 

 

Quadro 4 – Média da iluminância de cada ambiente no andar 

inferior e comparação com a norma NBR ISO/CIE 9995-1. 

 
Fonte: Da autora. 
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Os dados coletados no andar superior da escola estão apresentados no quadro 5, o qual 

também apresenta os valores de iluminância mínimos estabelecidos de acordo com a norma 

NBR ISO/CIE 8995-1 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2013). 

Percebe-se que o segundo andar possui todos os ambientes com alguma deficiência de 

iluminância em pelo menos um turno, quando não em todos os turnos (caso dos ambientes 2 e 

18). 

  

Quadro 5 – Média da iluminância de cada ambiente no andar 

superior e comparação com a norma NBR ISO/CIE 9995-1. 

 
Fonte: Da autora. 

 

Ante o exposto, todos os ambientes da escola necessitam adequar-se aos valores mínimos 

orientados pela norma NBR ISO/CIE 8995-1, exceto o ambiente 17 (banheiro masculino 

inferior) e o ambiente 21 (corredor inferior). Para isso, é necessário um projeto luminotécnico 

adequado, que será especificado na próxima seção (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 

NORMAS TÉCNICAS, 2013). 
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4.3 PROJETO LUMINOTÉCNICO NO SOFTWARE DIALUX 

 

Com auxílio do software DIALux, é realizado o projeto luminotécnico. Por meio deste 

software, desenha-se a planta da escola. A partir disso, busca-se informação a respeito da 

quantidade de iluminância necessária para cada tipo de ambiente para, somente então, poder ser 

escolhido o conjunto de lâmpadas e luminárias para cada área. 

No mais, deve-se levar em consideração a reflexão do teto, parede e chão, representada 

neste estudo pelos respectivos índices: 70%, 62,4% e 9,8%. Esses índices foram calculados 

automaticamente no software DIALux com base nos dados de entrada. 

Ressalta-se que não foi considerada a iluminação natural, ou seja, não foi levado em conta 

a iluminação externa que adentra pelas janelas,  de modo a adotar intuito conservador nos 

resultados. Logo, é possível realizar um cálculo automático de quantas lâmpadas e luminárias 

são necessárias para cada ambiente. 

 

4.3.1  Andar Inferior 

 

Para o banheiro feminino foi selecionado o modelo de luminária da Philips de código 

BN121C L600 e lâmpadas LED de código 19S/830. Suas características apresentam, em cada 

lâmpada, 20 W de potência 1900 lúmens. 

Para os demais ambientes do andar inferior foi selecionado o modelo de luminária da 

Philips de código WT060C L1500 e lâmpadas LED de código 56S/840. Suas características 

apresentam, em cada lâmpada, 56 W de potência e 5600 lúmens por lâmpada.  

As especificações do projeto luminotécnico proposto para o térreo da escola EEBA 

estão apresentadas no quadro 6.  
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Quadro 6 – Especificação do projeto luminotécnico proposto: quantidade, potência, fluxo 

luminoso, modelo de luminária e de lâmpada para cada ambiente do térreo da escola EEBA. 

 
Fonte: Da autora. 

 

 

4.3.1.1 Comparação do projeto luminotécnico com a situação atual 

 

Com base no levantamento da situação atual de iluminação da escola EEBA e de porte da 

proposta de melhoria, será realizado uma comparação entre as mesmas nesta subseção. 

 

4.3.1.1.1 Ambiente 1 

 

A sala 1 representa a sala dos professores e atualmente possui 16 lâmpadas de 40 W cada, 

mas 6 delas estão queimadas. Logo, a potência atual nessa sala é de 400 W com fluxo luminoso 

total de 11812,5 lúmens. A proposta para essa sala são 4 lâmpadas de 56 W cada. Logo, são 

224 W de potência total, com fluxo luminoso total de 22400 lúmens. 

Percebe-se que a potência necessária para essa sala é quase a metade da utilizada 

atualmente, tendo em vista que a lâmpada indicada possui um alto valor de fluxo luminoso, 

sendo esse o valor ideal para suprir a iluminância necessária para este tipo de ambiente. 

Mesmo que as lâmpadas queimadas fossem repostas, o fluxo luminoso total seria 18900 

lúmens, o que, ainda assim, não alcançaria o valor mínimo da quantidade de fluxo luminoso 

especificado pela proposta, a saber, 22400 lúmens. Além do mais, a potência subiria para 640 

W quando, no entanto, só necessita de 224 W com o modelo proposto. 

1 4 56 224 5600 22400 philips - WT060C L1500 LED56S/840

2 2 56 112 5600 11200 philips - WT060C L1500 LED56S/840

3 3 56 168 5600 16800 philips - WT060C L1500 LED56S/840

4 3 56 168 5600 16800 philips - WT060C L1500 LED56S/840

5 1 56 56 5600 5600 philips - WT060C L1500 LED56S/840

6 3 56 168 5600 16800 philips - WT060C L1500 LED56S/840

7 6 56 336 5600 33600 philips - WT060C L1500 LED56S/840

8 6 56 336 5600 33600 philips - WT060C L1500 LED56S/840

9 8 56 448 5600 44800 philips - WT060C L1500 LED56S/840

10 8 56 448 5600 44800 philips - WT060C L1500 LED56S/840

11 8 56 448 5600 44800 philips - WT060C L1500 LED56S/840

12 8 56 448 5600 44800 philips - WT060C L1500 LED56S/840

13 8 56 448 5600 44800 philips - WT060C L1500 LED56S/840

14 8 56 448 5600 44800 philips - WT060C L1500 LED56S/840

15 2 56 112 5600 11200 philips - WT060C L1500 LED56S/840

16 5 20 100 1900 9500 philips - BN121C L600 LED19S/830

17

18 4 56 224 5600 22400 philips - WT060C L1500 LED56S/840

19 1 56 56 5600 5600 philips - WT060C L1500 LED56S/840

20 4 56 224 5600 22400 philips - WT060C L1500 LED56S/840

21

22 10 56 560 5600 56000 philips - WT060C L1500 LED56S/840

23 5 56 280 5600 28000 philips - WT060C L1500 LED56S/840

24 3 56 168 5600 16800 philips - WT060C L1500 LED56S/840

modelo da luminária
modelo da 

lâmpada

NÃO É NECESSÁRIO PROJETO LUMINOTÉCNICO

NÃO É NECESSÁRIO PROJETO LUMINOTÉCNICO 

inferior - 

ambiente

quantidade de 

lâmpadas

potência de 

cada lâmpada 

potência 

total [W]

fluxo luminoso da 

lâmpada [lm]

fluxo luminoso 

total [lm]
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4.3.1.1.2 Ambientes  2 e 15 

 

Os ambientes 2 e 15 representam as duas escadas da edificação. Atualmente, a iluminação 

da escada 2 é precária e conta com apenas uma lâmpada fluorescente de 15 W, não contendo 

informações de fluxo luminoso. Já na escada 15, constam 3 lâmpadas LED, totalizando uma 

potência de 40 W, sem informações de fluxo luminoso. 

Por meio das medições com o luxímetro, foi possível constatar que, realmente, a 

iluminância da escada 2 durante a noite é extremamente baixa, apresentando aproximadamente 

29 lx, enquanto que a escada 15, por conter mais potência, no período da noite apresenta 

aproximadamente 80 lx. Todavia, em ambos os casos, estão inferior à norma NBR ISO/CIE 

8995-1, a qual indica o mínimo de 150 lx (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS 

TÉCNICAS, 2013). 

Por apresentarem mesmas dimensões, o projeto luminotécnico para ambas as escadas é 

igual. A proposta indica 2 lâmpadas de 56 W cada, o que representa uma potência total de 112 

W e fluxo luminoso total de 11200 lúmens para esse tipo de ambiente. 

 

4.3.1.1.3 Ambiente 3  

 

O ambiente 3 representa uma das salas de direção. Atualmente, esta sala contém uma 

lâmpada LED de 110 W, porém sem informação de fluxo luminoso. A proposta para esse 

ambiente indica 3 lâmpadas de 56 W cada, com potência total de 168 W. O fluxo luminoso total 

apresenta 16800 lúmens.  

 

4.3.1.1.4 Ambiente 4 

 

O ambiente 4 representa outra sala de direção. Atualmente este local possui 4 lâmpadas 

fluorescentes de 160 W de potência total e 22800 lúmens de fluxo luminoso total, mas, possui 

2 lâmpadas queimadas. Logo, a potência total nessa sala é de 80 W e o fluxo luminoso de 11400 

lúmens. O projeto luminotécnico propõe 3 lâmpadas de 56 W cada, com 168 W de potência 

total e 16800 lúmens de fluxo luminoso. Nesse caso, percebe-se que se as lâmpadas queimadas 

fossem substituídas pelas mesmas de funcionamento atual, teriam aproximadamente a mesma 

potência total requerida pela proposta, e a quantidade de lúmens seria superior à indicada, mas 

não em excesso. Logo, a indicação para essa sala, em termos de iluminância, seria trocar todas 

as lâmpadas pelas indicadas na proposta de melhoria, ou apenas repor as lâmpadas queimadas. 
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4.3.1.1.5 Ambiente 5  

 

O hall de entrada é representado pelo ambiente 5, contendo apenas 1 lâmpada LED de 15W 

e 1810 lúmens de fluxo luminoso. O projeto de melhoria indica a substituição dessa lâmpada 

para uma LED de 56 W e 5600 lúmens.  

 

4.3.1.1.6 Ambiente 6 

 

O ambiente 6 retrata a sala de fotocópias. Atualmente, há 4 lâmpadas fluorescentes nessa 

sala, com uma potência total de 160 W e 10800 lúmens de fluxo luminoso. A proposta orienta 

a utilização de 3 lâmpadas de 56 W cada, totalizando 168 W de potência e 16800 lúmens de 

fluxo luminoso. 

Apesar da proposta apresentar uma potência semelhante à atual, o projeto indica lâmpadas 

que possuem um fluxo luminoso maior, sendo esse o valor necessário para suprir a iluminância 

requerida para este tipo de ambiente.  

 

4.3.1.1.7 Ambiente 7 

 

O ambiente 7 representa uma sala de aula. Suas características apresentam 12 lâmpadas 

fluorescentes com total de 480 W de potência e 32400 lúmens. Porém, 7 lâmpadas estão 

queimadas. Logo, a situação atual deste ambiente apresenta 200 W com fluxo luminoso de 

13500 lúmens. O projeto luminotécnico orienta 6 lâmpadas de 56 W cada, totalizando 336 W e 

33600 lúmens. Nesse caso, percebe-se que mesmo substituindo as lâmpadas queimadas pelas 

mesmas já instaladas, o fluxo luminoso ainda seria menor quando comparado ao da proposta e, 

inclusive, apresentaria um excesso de potência de 144 W.  

 

4.3.1.1.8 Ambiente 8  

 

O ambiente 8 também representa uma sala de aula. Suas características apresentam 12 

lâmpadas fluorescentes com total de 480 W de potência e 21600 lúmens. Porém, 3 lâmpadas 

estão queimadas. Assim, a situação atual deste ambiente apresenta 360 W com fluxo luminoso 

de 16200 lúmens.  A proposta de melhoria indica o uso de 6 lâmpadas de 56 W cada, totalizando 

336 W e 33600 lúmens. Nesse caso, nota-se que, com a substituição das lâmpadas pelas 
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indicadas pelo projeto, haverá uma melhoria em fluxo luminoso e uma diminuição de potência 

das lâmpadas.  

 

4.3.1.1.9 Ambiente 9  

 

A área 9 é uma sala de aula quae contem 16 lâmpadas fluorescentes, totalizando 640 W de 

potência e 27000 lúmens de fluxo luminoso. Há 7 lâmpadas queimadas, de modo que há uma 

potência atual de 360 W e 15187,5 lúmens de fluxo luminoso. O projeto luminotécnico orienta 

o uso de 8 lâmpadas de 56 W cada, totalizando 448 W de potência e 44800 lúmens de fluxo 

luminoso. Apesar da proposta recomendar a metade da quantidade das lâmpadas atuais, o fluxo 

luminoso das 8 lâmpadas LED indicadas é superior quando comparado ao das 16 lâmpadas ou 

às 9 atuais em funcionamento. 

 

4.3.1.1.10 Ambiente 10 

 

A sala 10 é uma sala de aula com 16 lâmpadas fluorescentes e LED totalizando 484 W de 

potência e 31000 lúmens de fluxo luminoso. Há 3 lâmpadas queimadas. Assim, a potência atual 

é de 364 W e a unidade fluxo luminoso é de 25187,5. O projeto luminotécnico orienta o uso de 

8 lâmpadas de 56 W cada, totalizando 448 W de potência e 44800 lúmens de fluxo luminoso. 

Então, mesmo substituindo as lâmpadas queimadas e, apesar da situação atual instalada 

apresentar uma potência semelhante com a proposta, ainda há um déficit de fluxo luminoso de 

13800 lúmens. 

 

4.3.1.1.11 Ambiente 11 

 

A sala 11 é uma sala de aula com 16 lâmpadas fluorescentes e LED totalizando 484 W de 

potência e 26150 lúmens de fluxo luminoso. Há 7 lâmpadas queimadas, ou seja, uma potência 

atual de 223,5 W e 14709,4 lúmens de fluxo luminoso. O projeto luminotécnico orienta o uso 

de 8 lâmpadas de 56 W cada, totalizando 448 W de potência e 44800 lúmens de fluxo luminoso. 

Com efeito, caso as lâmpadas queimadas fossem repostas, a potência das lâmpadas atuais 

apresentaria semelhança com a proposta, mas não alcançaria a quantidade de fluxo luminoso 

do projeto luminotécnico. 
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4.3.1.1.12 Ambiente 12 

 

No ambiente 12, percebe-se uma alta deficiência em iluminância no projeto atual, pois esta 

sala de aula possui 8 lâmpadas LED de 164 W e 14800 lúmens de fluxo luminoso. A proposta 

para este ambiente é de 8 lâmpadas de 56 W cada, totalizando 448 W e 44800 lúmens.  

 

4.3.1.1.13 Ambiente 13 

 

O ambiente 13 é uma sala de aula com 16 lâmpadas fluorescentes e LED , totalizando 484 

W e 34550 lúmens. Nessa sala há 6 lâmpadas queimadas. A situação atual é de 303,5 W de 

potência e 23753,1 lúmens de fluxo luminoso. A proposta de melhoria indica 8 lâmpadas de 56 

W cada, totalizando 448 W e 44800 lúmens. Nesse caso, a proposta evidencia que é possível 

utilizar menor potência e ao mesmo tempo obter maior iluminação.  

 

4.3.1.1.14 Ambiente 14 

 

O ambiente 14 é uma sala de aula com 16 lâmpadas fluorescentes que apresentam 640 W e 

21600 lúmens, sendo que, 50% dessas lâmpadas estão queimadas. Entao há 320 W de potência 

e 10800 lúmens de fluxo luminoso. O projeto luminotécnico orienta 8 lâmpadas de 56 W cada, 

totalizando 448 W de potência e 44800 lúmens. Logo, percebe-se que atualmente este ambiente 

não recebe nem a metade de fluxo luminoso que deveria. Mesmo se houvesse reposição das 

lâmpadas queimadas, o valor de fluxo luminoso não estaria adequado à quantidade necessária 

para este tipo de ambiente e ainda estaria utilizando uma potência maior.  

 

4.3.1.1.15 Ambiente 16 

 

O banheiro feminino é representado pelo número 16. Atualmente, há 3 lâmpadas 

fluorescentes e LED de 52 W e 3650 lúmens. A proposta aconselha 5 lâmpadas de 20 W cada, 

totalizando 100 W de potência e 9500 lúmens. Assim, apesar de indicar mais lâmpadas que a 

quantidade atual, as mesmas apresentam uma menor potência com um fluxo luminoso mais 

alto.  
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4.3.1.1.16 Ambiente 18 

 

O ambiente 18 representa uma sala de coordenação que possui 4 lâmpadas fluorescentes de 

160 W e 10800 lúmens. A proposta de melhoria aconselha 4 lâmpadas de 56 W cada, 

totalizando 224 W e 22400 lúmens de fluxo luminoso. É possível notar a importância da escolha 

de uma lâmpada adequada, pois o projeto atual possui 4 lâmpadas, e o projeto de melhoria 

também. O que os difere é o fluxo luminoso. No caso, o fluxo luminoso da lâmpada escolhida 

é, evidentemente, maior. 

 

4.3.1.1.17 Ambiente 19 

 

Entre o ambiente 20 e 18 há um corredor de número 19. Possui apenas uma lâmpada LED 

de 10 W e 1820 lúmens. O projeto luminotécnico orienta uma lâmpada LED de 56 W e 5600 

lúmens. É necessário salientar que a situação atual não possui nem a metade de potência e fluxo 

luminoso que deveria ter. 

 

4.3.1.1.18 Ambiente 20 

 

A sala 20 é a secretaria, que conta apenas com uma lâmpada fluorescente de 110 W e não 

apresenta os valores de fluxo luminoso da mesma. A proposta de melhoria indica 4 lâmpadas 

de 56 W, totalizando 224 W de potência e 22400 lúmens de fluxo luminoso.  

 

4.3.1.1.19 Ambiente 22 

 

A rampa que liga o térreo ao segundo andar é denominada por ambiente 22. Na rampa, há 

7 lâmpadas fluorescentes e LED totalizando 143 W e 3750 lúmens. Para dar conta de suprir a 

iluminação de uma altura maior, o projeto luminotécnico ideal para este ambiente é 10 lâmpadas 

de 56 W cada, totalizando 560 W e 56000 lúmens.  

 

4.3.1.1.20 Ambiente 23 

 

O corredor principal é representado pelo ambiente 23. Atualmente, há 6 lâmpadas LED com 

117 W e 7850 lúmens. Para melhorar a iluminância deste local, é indicado utilizar 5 lâmpadas 

de 56 W cada, totalizando 280 W e 28000 lúmens. 
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4.3.1.1.21 Ambiente 24 

 

O ambiente 24 é a outra parte do corredor principal. Até a parte deste corredor que está 

interditada, há 2 lâmpadas LED que apresentam 60 W de potência e 6000 lúmens. O projeto 

orienta o uso de 3 lâmpadas de 56 W cada, totalizando 168 W e 16800 lúmens.  

 

4.3.1.2 Análise de potência e fluxo luminoso de todos os ambientes 

  

Com o levantamento de dados da situação atual, nota-se que no andar inferior há 171 

lâmpadas instaladas, totalizando 5752 W instalados com fluxo luminoso de 303420 lúmens, 

aproximadamente. Porém, 50 lâmpadas estão queimadas. Logo, o térreo tem 3791 W efetivos 

e 208898,6 lúmens, aproximadamente. O projeto luminotécnico indica a instalação de 110 

lâmpadas com total de 5980 W e 597500 lúmens. Percebe-se que para o térreo adequar-se aos 

valores mínimos de iluminância, é necessário um adicional de 228 W quando comparado a 

potência instalada, ou 2189 W quando comparado com a situação atual. Esses valores 

implicarão num adicional de 294080 lúmens, aproximadamente, em comparação com a emissão 

de fluxo luminoso das lâmpadas instaladas ou 388601,4 lúmens, aproximadamente, em 

comparação com a situação atual. Importa destacar que, com o acréscimo de 2189 W, o andar 

inferior receberá 65,03 % a mais de fluxo luminoso do que recebe atualmente. 

 

4.3.2 Andar Superior 

 

Para o único banheiro do andar superior foi selecionado o modelo de luminária da 

Philips de código BN121C L600 e lâmpadas LED de código 19S/830. Suas características 

apresentam 20 W de potência para cada lâmpada e fluxo luminoso de 1900 lúmens por lâmpada. 

Para os demais ambientes do segundo andar foi selecionado o modelo de luminária da 

Philips de código WT060C L1500 e lâmpadas LED de código 56S/840. Suas características 

apresentam 56 W de potência para cada lâmpada e um fluxo luminoso de 5600 lúmens por 

lâmpada.  

As especificações do projeto luminotécnico para o segundo andar da escola EEBA estão 

apresentadas no quadro 7. 
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Quadro 7 - Especificação do projeto luminotécnico: quantidade, potência, fluxo luminoso, 

modelo de luminária e de lâmpada para cada ambiente do segundo andar da escola EEBA. 

 
Fonte: Da autora. 

 

4.3.2.1  Comparação do projeto luminotécnico com a situação atual 

 

4.3.2.1.1 Ambiente 1 

 

O ambiente 1 é uma sala de aula que possui 8 lâmpadas fluorescentes com 320 W de 

potência e 27000 lúmens. Mas esta sala possui 1 lâmpada queimada, bem como apresenta uma 

potência de 280 W e 23625 lúmens de fluxo luminoso. O projeto luminotécnico indica o uso de 

8 lâmpadas para totalizar 448 W e 44800 lúmens. Percebe-se que, neste ambiente, deve-se 

dobrar a quantidade de fluxo luminoso para que possa estar de acordo com os valores mínimos 

que a norma NBR ISO/CIE 8995-1 orienta (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS 

TÉCNICAS, 2013). 

 

4.3.2.1.2 Ambiente 2 

 

A sala 2 é uma sala de aula que tem 4 lâmpadas LED com 60 W de potência e 4660 lúmens 

de fluxo luminoso. A proposta de melhoria indica utilizar 6 lâmpadas LED para totalizar 336 

W e 33600 lúmens. Nota-se que há um déficit considerável de luz neste ambiente, e tal 

deficiência  é possível de verificar com base nas medições de iluminância que foram levantadas 

com o luxímetro. Constatou-se insuficiência nos 3 turnos, e o mais evidente está no período 

noturno que necessita de 500 lx e a situação atual apresenta apenas 69 lx. 

 

1 8 56 448 5600 44800 philips - WT060C L1500 LED56S/840

2 6 56 336 5600 33600 philips - WT060C L1500 LED56S/840

3 6 56 336 5600 33600 philips - WT060C L1500 LED56S/840

4 6 56 336 5600 33600 philips - WT060C L1500 LED56S/840

5 6 56 336 5600 33600 philips - WT060C L1500 LED56S/840

6 8 56 448 5600 44800 philips - WT060C L1500 LED56S/840

7 8 56 448 5600 44800 philips - WT060C L1500 LED56S/840

8 8 56 448 5600 44800 philips - WT060C L1500 LED56S/840

9 8 56 448 5600 44800 philips - WT060C L1500 LED56S/840

10

11 8 56 448 5600 44800 philips - WT060C L1500 LED56S/840

12 8 56 448 5600 44800 philips - WT060C L1500 LED56S/840

13 12 56 672 5600 67200 philips - WT060C L1500 LED56S/840

14 1 56 56 5600 5600 philips - WT060C L1500 LED56S/840

15 8 56 448 5600 44800 philips - WT060C L1500 LED56S/840

17 5 56 280 5600 28000 philips - WT060C L1500 LED56S/840

18 3 56 168 5600 16800 philips - WT060C L1500 LED56S/840

19 2 20 40 1900 3800 philips - BN121C L600 LED19S/830

potência 

total [W]

fluxo luminoso da 

lâmpada [lm]

fluxo luminoso 

total [lm]

quantidade de 

lâmpadas

potência de cada 

lâmpada [W]

INTERDITADO

superior - 

ambiente
modelo da luminária

modelo da 

lâmpada
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4.3.2.1.3 Ambiente 3 

 

A sala de aula 3 apresenta 4 lâmpadas LED de 60 W e 5370 lúmens. O ideal seria utilizar 6 

lâmpadas que apresentem 336 W e 33600 lúmens. Percebe-se que este ambiente utiliza a mesma 

quantidade de lâmpadas e potência que o ambiente 2, mas, como possui outro modelo de 

lâmpada, apresenta um fluxo luminoso mais alto e que, mesmo assim, ainda não alcança o valor 

mínimo dado pela proposta. 

 

4.3.2.1.4 Ambiente 4 

 

Na sala de aula 4 há 10 lâmpadas fluorescentes e LED que apresentam 361 W e 25300 

lúmens. A proposta de melhoria recomenda utilizar menor potência e maior fluxo luminoso, 

quando comparada à situação atual com os valores mínimos para uma iluminância adequada. 

O ideal seria 6 lâmpadas com 336 W de potência e 33600 lúmens de fluxo luminoso.  

 

4.3.2.1.5 Ambiente 5 

 

A sala de aula 5 possui 12 lâmpadas fluorescentes e LED que apresentam 402 W e 23600 

lúmens. Porém, nesta sala há 2 lâmpadas queimadas, o que revela a situação atual de 322 W de 

potência e 19666,6 lúmens. A proposta indica o uso de 6 lâmpadas de 56 W cada, totalizando 

336 W de potência e 33600 lúmens. Mesmo que as lâmpadas queimadas fossem repostas, a 

quantidade de fluxo luminoso não alcançaria o mínimo indicado pelo projeto de melhoria e 

ainda consumiria uma potência maior. 

 

4.3.2.1.6 Ambiente 6 

 

O ambiente 6 é uma sala de aula que há 13 lâmpadas fluorescentes e LED com 362 W e 

35000 lúmens. Esta sala possui 3 lâmpadas queimadas e, por isso, apresenta atualmente 242 W 

e 26923,1 lúmens. O projeto luminotécnico adequado para esta sala é de 8 lâmpadas de 56 W 

cada, totalizando 448 W e 44800 lúmens. Apesar de necessitar de uma potência extra de 82 W, 

essas lâmpadas irão emitir um fluxo luminoso mais alto que o valor emitido atualmente para 

adequar-se aos valores mínimos indicados pela norma NBR ISO/CIE 8995-1 (ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2013). 
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4.3.2.1.7 Ambiente 7 

 

A sala de aula 7 possui 14 lâmpadas fluorescentes e LED de 554 W e 31450 lúmens, mas, 

para adequar-se aos valores mínimos de iluminância, este ambiente necessita de 8 lâmpadas de 

56 W cada para totalizar 448 W e 44800 lúmens. Importante destacar neste caso que a proposta 

de melhoria indica o uso de menor potência enquanto emite um fluxo luminoso maior. 

 

4.3.2.1.8 Ambiente 8 

  

O ambiente 8 representa uma sala de aula com 14 lâmpadas fluorescentes e LED com 443 

W de potência e 18800 lúmens de fluxo luminoso. A proposta de melhoria indica o uso de 8 

lâmpadas totalizando 448 W e 44800 lúmens. Apesar do projeto luminotécnico orientar o uso 

de aproximadamente a mesma potência da situação atual, é necessário destacar que as lâmpadas 

indicadas emitem mais que o dobro de fluxo luminoso.  

 

4.3.2.1.9 Ambiente 9  

 

A sala de aula 9 apresenta 560 W e 20800 lúmens distribuídos entre 14 lâmpadas. A 

proposta de melhoria indica 8 lâmpadas para entregar 448 W de potência e 44800 lúmens. 

Apesar deste ambiente necessitar de 6 lâmpadas a menos, ainda utiliza menor potência e 

distribui mais que o dobro de fluxo luminoso.  

 

4.3.2.1.10 Ambiente 11 

 

O ambiente 11 é uma sala de aula que possui 14 lâmpadas instaladas, mas apenas 13 

funcionam. Logo, esta sala recebe 486 W de potência e 25628,6 lúmens de fluxo luminoso. O 

ideal para este ambiente seria apenas 8 lâmpadas para totalizar 448 W e 44800 lúmens. Importa 

destacar que, neste caso, 448 W da proposta de melhoria emitem 19171,4 lúmens a mais que as 

13 em funcionamento, além de utilizar menos potência. 

 

4.3.2.1.11 Ambiente 12 

 

A sala de aula 12 possui 16 lâmpadas fluorescentes e LED de 484 W e 29750 lúmens. Mas 

neste ambiente há 4 lâmpadas queimadas, de modo que, assim, a sala recebe 324 W de potência 

e 22312,5 lúmens de fluxo luminoso. A proposta de melhoria indica 8 lâmpadas para obter 448 
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W e 44800 lúmens. É importante destacar que utilizando a metade de lâmpadas é possível ter 

uma potência menor mas de fluxo luminoso dobrado quando comparado a situação atual. 

 

4.3.2.1.12 Ambiente 13  

 

A biblioteca da escola é representada pelo ambiente 13. Nela há 30 lâmpadas fluorescentes 

de 1200 W e 81000 lúmens. Porém, há 12 lâmpadas queimadas. Logo, a biblioteca possui 

atualmente 720 W de potência e 48600 lúmens de fluxo luminoso. Para este ambiente é indicado 

utilizar 12 lâmpadas de 56 W cada para emitir 672 W e 67200 lúmens. É necessário esclarecer 

que, caso as lâmpadas queimadas sejam repostas, haverá um excesso de luminosidade, tanto 

em potência e em fluxo luminoso. Já a situação atual mostra que os 720 W de potência emitem 

menos fluxo luminoso do que os 672 W de potência indicados pela proposta. 

 

4.3.2.1.13 Ambiente 14 

 

O ambiente 14 representa o corredor que antecede a rampa, banheiro e a sala 15. Neste 

corredor há 2 lâmpadas de 30 W e 2500 lúmens. A proposta de melhoria orienta a utilização de 

apenas uma lâmpada de 56 W emitindo um fluxo luminoso de 5600 lúmens. Para este caso, 

nota-se a necessidade de uma potência maior quando comparada com a atual para dar conta de 

suprir o valor adequado de iluminância.  

 

4.3.2.1.14 Ambiente 15 

 

A sala de aula 15 possui 12 lâmpadas fluorescentes de 480 W sem informação de fluxo 

luminoso, mas a metade delas estão queimadas. Logo, esta sala possui apenas 240 W de 

potência. O ideal para este ambiente seria 448 W de potência e 44800 lúmens distribuídos entre 

8 lâmpadas. Importante destacar que mesmo se as lâmpadas queimadas fossem repostas, haveria 

um excesso de 32 W desnecessários.  

 

 

4.3.2.1.15 Ambiente 17 

 

O corredor principal é representado pelo ambiente 17. Nele há 5 lâmpadas LED totalizando 

70 W e 8740 lúmens. Por apresentar deficiência luminosa, principalmente no período noturno, 
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é necessário utilizar neste ambiente 280 W distribuídos em 5 lâmpadas que poderão emitir 

28000 lúmens.  

 

4.3.2.1.16 Ambiente 18 

 

Parte do corredor principal está distribuído no ambiente 18 até a parte que é interditada. 

Este corredor possui 4 lâmpadas fluorescentes e LED de 70 W e 5970 lúmens. Nota-se que esta 

parte do corretor possui iluminação mais comprometida que a parte 17, como verificado nas 

medições com luxímetro. Com efeito, para este ambiente apresentar uma iluminância adequada, 

é necessário utilizar 168 W e 16800 lúmens distribuídos em 3 lâmpadas.  

 

4.3.2.1.17 Ambiente 19 

 

O único banheiro do segundo andar é definido pelo ambiente 19 que possui uma lâmpada 

incandescente de 40 W. O projeto luminotécnico indica o uso de 2 lâmpadas de 20 W cada, 

totalizando 40 W de potência e 3800 lúmens de fluxo luminoso. Apesar da proposta indicar a 

mesma potência que a lâmpada incandescente, a mesma tem como característica baixo valor de 

fluxo luminoso quando comparada à tecnologia LED.  

 

4.3.2.2 Análise de potência e fluxo luminoso de todos os ambientes 

 

O segundo andar apresenta 6022 W e 347540 lúmens instalados. Mas como há diversas 

lâmpadas queimadas, a situação atual possui 4862 W e 290345,8 lúmens. Logo, há 1160 W e 

57194,2 lúmens, aproximadamente, deixando de ser distribuídos pela escola no andar superior.  

A proposta de melhoria indica 6144 W de potência e 614200 lúmens de fluxo luminoso 

distribuídos pelo segundo andar. Conclui-se que é necessário um adicional de potência para o 

segundo andar operar nos limites de iluminância adequados, sendo este valor 122 W a mais do 

que há de potência instalada ou 1282 W a mais do que está em operação atualmente. Logo, o 

segundo andar necessita 52,72 % a mais de fluxo luminoso do que recebe atualmente para estar 

de acordo com a norma NBR ISO/CIE 8995-1 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS 

TÉCNICAS, 2013). 
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5 CONCLUSÃO 

 

Para proporcionar um ambiente visual agradável e adequado ao cumprimento de atividades 

escolares, é necessário um projeto de iluminação cauteloso. Boas condições de iluminação 

beneficiam o desempenho visual, potencializando o processo de aprendizagem.  

Diante disso, percebeu-se a necessidade de analisar a situação atual de iluminância da 

escola EEBA. Para tanto, por meio de medições com luxímetro, e de porte da norma NBR 

ISO/CIE 8995-1, notou-se que praticamente todos os ambientes da escola EEBA possuem 

alguma carência de iluminação, enquanto que em nenhum ambiente há excesso de luz 

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2013). 

Como apenas dois ambientes estão com a iluminância adequada, o restante da escola é 

submetido a um projeto luminotécnico que, no caso, foi realizado via software.  

A comparação entre a situação atual de iluminação e a proposta de melhoria deve ser 

destacada, pois percebe-se que a escola necessita de um adicional de potência de iluminação 

em ambos os andares. 

Para o primeiro andar, necessita-se de acréscimo de 2189 W quando comparado a situação 

atual, visando receber 65,03 % a mais de fluxo luminoso do que recebe atualmente. Já o segundo 

andar, necessita de um adicional de 1282 W a mais para adequar-se nos limites de iluminância 

para emitir 52,72 % a mais de fluxo luminoso. 

Através das características de lâmpadas LED, percebe-se que um baixo adicional de 

potência é necessário para suprir uma quantidade muito maior de fluxo luminoso. A eficiência 

energética, consubstanciada em melhoria na qualidade de iluminação sem significativa 

alteração do consumo de energia, faz-se possível na Escola de Educaçao Básica de Araranguá 

apenas por meio de algumas alterações.  

Em resumo, constata-se que em alguns casos só há necessidade de repor as lâmpadas 

queimadas, mas em outros ambientes é imprescindível a instalação de mais potência para, 

praticamente, dobrar a quantidade de fluxo luminoso quando comparado ao que a escola EEBA 

recebe atualmente. 

. Conclui-se, assim, que a tecnologia de iluminação LED, superior em eficiência energética 

quando comparada à tecnologias convencionais, demonstra-se, como a ideal para aperfeiçoar a 

iluminação, bem como para estabelecer perfeitas condições de saúde e conforto visual para os 

indivíduos que convivem nos ambientes da Escola de Educação Básica de Araranguá. 
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APÊNDICE 1 – Simulação no software DIALux e posição de luminárias do térreo. 

 

Neste apêndice serão apresentadas algumas figuras da simulação do projeto 

luminotécnico, realizada via software DIALux, além da disposição de lâmpadas e luminárias 

para alguns ambientes do primeiro andar da escola EEBA. 

 

Figura 5 - Ambiente 1 (Sala dos professores). 

 
Fonte: Da autora. 
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Figura 6 - Ambiente 20 (Secretaria). 

 
Fonte: Da autora. 

 

 

Figura 7 - Ambiente 4 (Diretoria). 

 
Fonte: Da autora. 
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Figura 8 - Ambiente 6 (Sala de Fotocópias). 

 
Fonte: Da autora. 

 

 

Figura 9 – Salas de aula. 

 
Fonte: Da autora. 
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Figura 10 – Posição das lâmpadas e luminárias do ambiente 20 (Secretaria). 

 

Fonte: Da autora. 
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Figura 11 – Linhas isográficas da simulação dos ambientes 13 e 14 no software DIALux. 

 

Fonte: Da autora. 
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APÊNDICE 2 – Simulação no software DIALux e posição de luminárias do segundo 

andar. 

 

Neste apêndice serão dispostas algumas figuras da simulação do projeto luminotécnico, 

realizada via software DIALux além da disposição de lâmpadas e luminárias para alguns 

ambientes do segundo andar da escola EEBA. 

 

Figura 12 – Linhas isográficas da simulação dos ambientes 4 e 5 no software DIALux. 

 
Fonte: Da autora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 
 

Figura 13 – Salas de aula. 

 
Fonte: Da autora. 

 

 

Figura 14 – Ambiente 13 (Biblioteca). 

 
Fonte: Da autora. 
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Figura 15 – Ambiente 13 (Biblioteca). 

 
Fonte: Da autora. 

 

 

Figura 16 – Posição das lâmpadas e luminárias do ambiente 13 (Biblioteca). 

 

Fonte: Da autora. 

 


