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1. RESUMO 

 

O trabalho foi realizado com o objetivo de avaliar as condições de iluminação 

de uma determinada sala de aula no período noturno. A iluminação de ambientes de 

trabalho escolar é determinada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT) denominada NBR ISO/CIE 8995-1:2013. Esta norma “especifica os 

requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os requisitos para que as 

pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e 

segurança durante todo o período de trabalho”. Para cada tipo de atividade existe 

um índice mínimo e máximo de iluminância. A norma também aborda os aspectos da 

qualidade e da quantidade da iluminação. A avaliação deste estudo e o 

levantamento prático deste trabalho foram observados em uma sala de aula e os 

dados coletados da iluminação foram inseridos e avaliados pelo programa 

profissional FAEL-LITE 10.0, em um laboratório de informática. A importância da 

realização deste trabalho está no fato de que uma boa qualidade de iluminação em 

uma sala de aula, melhora a qualidade do processo ensino aprendizagem 

(PLYMPTON, 2000) e não prejudica a saúde visual dos usuários desta sala 

(FIGUEIRO,2006). O trabalho foi realizado segundo uma metodologia de 

desenvolvimento que envolveu: a) seleção e o estudo da bibliografia; b) 

levantamento de ferramentas para apoiar o desenvolvimento do trabalho de 

iluminação de uma sala de aula; c) estudo de um caso real prático ou divulgado na 

literatura especializada; d) análise comparativa entre a teoria e a prática utilizada no 

caso de estudo; e) conclusões a que se chegaram. Assim, apresenta uma 

introdução, a revisão bibliográfica, a metodologia e o desenvolvimento e os 

resultados observados e por fim as conclusões a que se chegaram. 

 

Palavras chaves: iluminação, saúde ocular, qualidade de ensino. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

 A iluminação ideal de um ambiente de trabalho é determinada pela ABNT 

(Associação Brasileira de Normas Técnicas). Uma sala de aula é um ambiente de 

trabalho e deve ter a iluminação adequada para que se realizem trabalhos 

pedagógicos e educativos. Segundo Plympton (2000), uma boa qualidade de 

iluminação em uma sala de aula melhora a qualidade do processo ensino 



 

 

aprendizagem e principalmente, não prejudica a saúde visual dos usuários desta 

sala (FIGUEIRO,2006). O objetivo deste trabalho é avaliar as condições de 

iluminação de uma determinada sala de aula em uma determinada escola, verificar 

se atende a norma técnica atualmente em vigor e por final concluir se a iluminação 

deste ambiente é adequada para se realizar tarefas escolares. 

 

3. OBJETIVOS 
 

A seguir estão apresentados os objetivos do trabalho. 

 

3.1. OBJETIVO GERAL 

 

O objetivo desse estudo é avaliar se a iluminação de uma determinada sala 

de aula, está de acordo com o disposto na Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT).  A avaliação deste estudo será apresentado através de gráficos e 

tabelas para realizar-se o confronto com os índices ideais. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

A realização deste estudo tem o objetivo avaliar as condições da iluminação 

de uma sala de aula à noite, definindo a situação atual da iluminação e verificar se 

os índices de iluminância estão dentro dos padrões estabelecidos pela norma de 

iluminação vigente. O levantamento prático deste trabalho levará em conta a 

metragem, os tipos de luminárias e lâmpadas já existentes no local, cor das paredes, 

pé direito e a idade média das pessoas que ocuparão o ambiente descrito. 

 

4. METODOLOGIA 

 

O trabalho foi desenvolvido como uma pesquisa bibliográfica e aplicada a um 

estudo e caso, ou seja,  a aplicação de uma teoria na prática, seguindo os passos e 

como foram desenvolvidos conforme destacados a seguir. 

a) Seleção e o estudo da bibliografia e o levantamento da ferramenta para 

realizar a avaliação da qualidade da iluminação de uma sala de aula no 

período noturno; 

b) Estudo de um caso real prático ou divulgado na literatura especializada; 



 

 

c) Análise comparativa entre a teoria e a prática utilizada no caso de estudo; 

d) Conclusões e considerações. Cada uma das etapas está detalhada no 

item que trata sobre o desenvolvimento do trabalho, conforme a seguir. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

 Segundo Plympton (2000), uma boa qualidade de iluminação em uma sala de 

aula melhora a qualidade do processo ensino aprendizagem e principalmente, não 

prejudica a saúde visual dos usuários desta sala (FIGUEIRO,2006). Uma vez que a 

iluminação adequada é essencial para a qualidade do processo de ensino, todos os 

esforços deveriam ser realizados para atingir a excelência deste parâmetro 

educacional (LIMA,1990). Já uma iluminação deficiente em um ambiente de trabalho 

escolar pode gerar desconforto e estresse aos usuários desta sala (ÇAKIR e ÇAKIR, 

1998). O Ministério da Educação e Cultura avalia que uma boa iluminação propicia 

qualidade e produtividade nas tarefas realizadas em ambientes escolares, que 

minimiza a quantidades de erros e contribui para a saúde e bem-estar (MEC,2002). 

 No Brasil a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), estabelece e 

padroniza as normas técnicas de iluminação de ambientes de trabalho. A norma 

atualmente em vigor é a NBR ISO 8995-1 de março de 2013, que substitui e cancela 

a norma NBR 5413 de abril de 1992. A NBR ISO 8995-1 indica que a iluminação na 

área de trabalho de salas de aula deve ser no mínimo de 200 lux, no máximo de 500 

lux ou um valor interme diário de 300 lux. O ofuscamento, que é a interferência de 

outras fontes de luz no ponto de trabalho, prejudica a qualidade da iluminação. O 

índice que mede esta grandeza denomina-se índice de ofuscamento unificado ou 

UGR (Unified Glare Rating), que segundo a norma técnica para salas de aula deve 

ser menor ou igual a 19. A UGR pode ser calculada utilizando-se aplicativos 

específicos, como por exemplo das empresas Dialux ou Relux, que fornecem o valor 

desta grandeza de acordo com os parâmetros do ambiente avaliado. A equação 1 

indica a fórmula que determina o valor da grandeza UGR de um ambiente qualquer 

a ser avaliado. 

 

 



 

 

Onde na fórmula 1: 

* Lb é a luminância de fundo (cd/m2); 

* L é a luminância da parte luminosa de cada luminária na direção do olho do 

observador (cd/m2); 

* ω é o ângulo sólido da parte luminosa de cada luminária junto ao olho do 

observador (esterradiano);  

* p é o índice de posição Guth de cada luminária individualmente relacionado 

ao seu deslocamento a partir da linha de visão. 

 Outro aspecto a ser avaliado no dimensionamento luminotécnico de uma sala 

de aula é a temperatura da cor da lâmpada elétrica. A temperatura da cor indica o 

tom da cor emitida pela lâmpada. A luz amarelada tem temperatura da cor em torno 

de 2700 a 5000 graus Kelvin e é considerada uma luz de cor quente, pois 

proporciona mais relaxamento ao usuário do ambiente sob este tipo de iluminação 

(PHILIPS, 2014). Já a luz branca ou azulada tem temperatura da cor acima de 6000 

graus Kelvin e é considerada uma luz de cor fria, pois proporciona mais propensão à 

realização de atividades do usuário do ambiente sob este tipo de iluminação 

(OSRAM, 2014). A figura 1 ilustra o gráfico da Comissão Internacional de Iluminação 

(CIE,1931), que define a temperatura da cor e as proporções da escala x, y e z para 

se obter uma cor qualquer desejada (PHILIPS, 2014).  

 

Figura 1: Temperatura da cor e as proporções das quantidades x,y e z. 
Fonte: CIE (1931). 

 

 A luz natural do sol ilumina a Terra e é refletida aos olhos de acordo com a 

cor do objeto em que a luz incidiu (BRANDSTON, 2010). A qualidade da cor emitida 

pela fonte luminosa que será refletida e posteriormente visualizada pelos olhos, foi 

definida pela Comissão Internacional de Iluminação pela grandeza denominada 

índice de reprodução da cor ou IRC. Para o sol o IRC é igual 100 e este valor é 



 

 

usado como parâmetro para avaliar a reprodução da cor das lâmpadas artificiais 

(IESNA, 2009). A norma NBR ISO/CIE 8995-1 indica que uma sala de aula deve ter 

lâmpadas com IRC no mínimo de 80. Quanto a cor das paredes da sala de aula, a 

cor branca feita com tinta látex de acrílico possui a maior refletância de luz ou 

capacidade de reflexão da luz (LABAKI, 2003) e proporciona sensação de brilho e 

claridade aos usuários da sala (BARBOSA, 2010). A iluminância da sala de aula foi 

medida com um luxímetro, no período noturno. O luxímetro é um aparelho de 

medição que mede a iluminância fazendo o uso do efeito fotoelétrico descoberto por 

Hertz em 1887 (PINTO, 2004), em que um fóton de energia pode ser completamente 

absorvido por um átomo e esta interação resulta na emissão de um elétron 

(TIPLER,1995), o que pode ser quantificado eletronicamente. A figura 2 apresenta 

um Luxímetro digital, modelo MLM-1011 da marca Minipa, que realiza medidas de 

iluminação no ambiente em lux nas faixas de 2000 / 20000 / 100000 lux.  

 

Figura 2: Luxímetro digital modelo MLM-1011 da Minipa. 

  

A sala avaliada possuía  04 luminárias de sobrepor, cada luminária  com 04 

lâmpadas fluorescentes de 40 W modelo TL 40 da PHILIPS, com temperatura da cor 

de 3000K e IRC de 90. A luminária e a sala de aula são ilustradas respectivamente 

na figura 3 e figura 4. 

 

Figura 3: Luminária de sobrepor com 4 lâmpadas fluorescentes. 



 

 

 

Figura 4: Sala de aula avaliada da iluminação no período noturno. 

 

6. RESULTADOS 

 

 Os valores das iluminâncias coletadas na sala (que foi dividida em setores de 

A a P), as dimensões físicas da sala, a cor das paredes, as especificações da 

posição atual das luminárias e a posição atual do quadro-negro (letras Q e R), são 

mostrados na figura 5.  

 

Figura 5: Informações técnicas da qualidade da iluminação na sala de aula 

  

A posição J da sala de aula apresentou 141 LX de iluminância, que foi o 

menor valor obtido na sala. Na posição B foi medido 420 lx,  que foi o maior valor 

obtido. A iluminação não está distribuída uniformemente e sobre o  quadro-negro 

também apresenta valores baixos e não uniformes. Na posição Q com 184 lx e 

posição R com 157 lx. Analisando estes valores obtidos, conclui-se que esta 

iluminação para o período noturno não é adequada para a realização de tarefas ou 

trabalhos escolares com qualidade, para todos os espaços desta sala de aula. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 



 

 

 

De acordo com a NBR ISO 8995-1, para uma sala de aula o nível de 

iluminância média a ser utilizado será de 300 lux. E este valor médio foi utilizado 

para realizar uma simulação do projeto ideal de iluminação para a sala sob 

avaliação. Foi considerado o nível médio em virtude das diferenças de idades dos 

alunos nos períodos matutino, vespertino e noturno. A simulação foi realizada 

baseada nos dados do projeto (dimensões e altura da sala, tipo da parede, 

luminância), que foram inseridos no software luminotécnico FAEL-LITE 10.0, que foi 

desenvolvido pela empresa Fael Luce Ltda.  

Através da simulação realizada, conclui-se que, para a sala de aula possuir 

uma iluminância média de 300 lux, calculada pelo programa FAEL-LITE 10.0, será 

necessária a instalação de 06 luminárias, posicionadas como mostra a figura 6. 

 

Figura 6: Posição ideal de 6 luminárias para uma luminância média de 300 lx. 

 

A figura 7 ilustra a vista lateral em escala 1/75 da posição ideal das 6 

luminárias, determinada pela simulação no programa FAEL-LITE 10.0 e que 

proporcionará uma luminância média de 300 lx na sala de aula  

 

Figura 7: Vista lateral simulada em escala 1/75 da posição ideal das 6 luminárias. 

  



 

 

A figura 8 ilustra a vista frontal em escala 1/40 da posição ideal das 6 

luminárias, determinada pela simulação no programa FAEL-LITE 10.0 e que 

proporcionará uma luminância média de 300 lx na sala de aula 

 

Figura 8: Vista frontal simulada em escala 1/40 da posição ideal das 6 luminárias 

  

A tabela 1 indica o tipo ideal de lâmpada fluorescente, determinado pela 

simulação no programa FAEL-LITE 10.0 e que proporcionará uma luminância média 

de 300 lx na sala de aula. 
 

Tabela 1: Tipo de lâmpada fluorescente para a sala ter luminância média de 300 lx.  

 
  

A tabela 2 indica os valores mínimo e máximo de iluminâncias a serem 

obtidos sobre o quadro-negro, determinados pela simulação no programa FAEL-

LITE 10.0, proporcionando uma luminância média e uniforme de 324 lx sobre o 

quadro-negro. 

Tabela 2: Valores de iluminância obtidos na simulação, sobre o quadro-negro  

 
  

A figura 9 ilustra o tamanho real do quadro-negro e indica os valores de 

iluminância a serem obtidos, determinados pela simulação no programa FAEL-LITE 

10.0, proporcionando uma luminância média e uniforme de 324 lx sobre o quadro-

negro. 



 

 

 

Figura 9: Tamanho real do quadro-negro e valores de luminância por setor. 
 

 A figura 10 ilustra a perspectiva da distribuição uniforme da iluminação e a 

necessidade de onde serão fixadas as luminárias ser um plano único, determinado 

pela simulação no programa FAEL-LITE 10.0, proporcionando uma luminância 

média e uniforme de 324 lx sobre o quadro-negro, 

 

Figura 10: Perspectiva da qualidade da iluminação nas paredes e quadro-negro. 

 

Finalizando, o trabalho atingiu os objetivos previstos, pois demonstrou como 

avaliar se a iluminação de uma determinada sala de aula está de acordo com o 

disposto na Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). E os resultados 

foram apresentados por meio de gráficos, figuras e tabelas, realizando o confronto 

com os índices ideais. 
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