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INTRODUÇÃO 

Atualmente vivemos um momento em que se percebe a finitude dos recursos 

naturais, o que está levando ao questionamento da forma como esses estão 

sendo utilizados no nosso cotidiano. Buscando maneiras de amenizar esse 

problema, vemos na sociedade um interesse crescente em recursos renováveis 

em diversos setores. Na arquitetura podemos mencionar, entre outros 

aspectos, a sustentabilidade relacionada à eficiência energética, que pode 

alcançar grandes benefícios ao diminuir a quantidade global de energia 

utilizada. Porém, grande parte dos indivíduos associam projetos sustentáveis à 

alto custo financeiro, gerando uma grande barreira no processo de decisão 

para a aplicação dos mesmos (SOUZA, 2012).  Por isso propõe-se a execução 

de um projeto estruturado em etapas, que se apresenta em uma sequência 

lógica de processos: eliminar desperdícios, melhorar a eficiência e, por fim, 

utilizar energias alternativas. 

A realização do plano seguindo estes passos pode viabilizá-lo pois a cada 

etapa concluída gera-se economia, e o recurso disponível cresce. Conforme 

aponta a pesquisa do grupo “Innovative Design” feito em escolas dos Estados 

Unidos, a maior parte do consumo energético em escolas é direcionada à 

iluminação artificial, e com a aplicação da iluminação natural a redução desse 

custo varia entre 22% a 64% (NICKLAS; BAILEY, 2016). Nesse sentido, a 

pesquisa vem averiguando os resultados obtidos na Escola Municipal 

Humberto Quinto Chiesse, no município de Barra Mansa, onde foram 

realizadas intervenções arquitetônicas buscando melhoria na eficiência 

energética em relação a iluminação natural nas salas de aula, para avaliar a 

economia obtida e a qualidade da iluminação alcançada. 



DESENVOLVIMENTO 

As obras realizadas na escola propuseram uma melhoria da eficiência 

energética do edifício, além de renovarem e melhorarem o espaço construído. 

Entre as intervenções arquitetônicas focadas na melhoria da eficiência 

energética estão novas aberturas de esquadrias para maior iluminação solar e 

ventilação, iluminação artificial com lâmpadas LED, substituição dos antigos 

revestimentos por revestimentos de tons mais claros e pintura branca na maior 

parte das paredes. Também foram instaladas cortinas para evitar a incidência 

solar direta, cujo uso também foi avaliado por interferir na iluminação. 

Como no início da pesquisa a execução das obras já estava bem avançada, 

não foi possível a coleta de dados de iluminação anteriores à reforma, por isso 

a pesquisa buscou avaliar a diferença no consumo energético no período 

anterior e posterior à reforma, além de avaliar a qualidade da iluminação obtida 

com a intervenção. Foram realizadas medições com luxímetro em diversos 

pontos das salas de aula e com alteração de alguns fatores como portas 

abertas e fechadas, janelas abertas e fechadas, luzes ligadas e desligadas, 

cortinas abertas e fechadas, brancas e azuis. Um dos aspectos observados foi 

o uso equivocado de cortinas de tonalidade muito escura, que levou a sala a 

níveis de iluminância entre 6 e 12 lux, baixos de acordo com a NBR 5413.  Ao 

substituirmos temporariamente por cortinas brancas, observando se seu 

desempenho seria adequado, observamos níveis acima do recomendado, 

variando entre 960 e 2160 lux, indicando que uma cor ou transparência 

intermediária entre as duas cortinas analisadas seria o ideal.  

Além disso estão sendo realizadas avaliações periódicas nas salas de aula e 

uma pesquisa de campo com os funcionários e alunos, para sabermos na 

prática o resultado dessas alterações, obtendo uma resposta satisfatória. 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Após entrevistar usuários de diversas áreas e posições na Escola Municipal 

Humberto Quinto Chiesse, o que fica notório diante das mudanças é que, 

apesar de ainda não estarem em condições ideais, o conforto ambiental e a 

iluminação natural são vistos como pontos positivos e como uma melhora na 

ambiência local. As cortinas foram solicitadas pelas professoras por conta do 

excesso de luminosidade, mas constatamos que o modelo instalado não foi o 

ideal para o objetivo. Foi observado pelos usuários que os ambientes estavam 



mais arejados, iluminados e mais bonitos, sendo um estímulo maior para 

exercer suas funções. Os alunos se mostraram empolgados com a nova 

escola, aspecto que se pode relacionar a um dos efeitos psicológicos positivos 

da iluminação natural que é o aumento do interesse pelo local, porque a visão 

humana desenvolveu-se com a luz natural. Logo, a constante mudança da 

quantidade de luz natural, cores e contrastes no tempo e espaço, tornam o 

ambiente naturalmente mais estimulante (GARROCHO, 2005), o que contribui 

consideravelmente para saúde fisiológica dos mesmos. Uma das salas no 

andar superior ficou tão iluminada que a mesma ficou em uso por cerca de dois 

meses sem a instalação de lâmpadas, mencionou o encarregado da obra. 

As instalações sanitárias e o refeitório obtiveram o mesmo sucesso, não há a 

necessidade contínua da utilização de energia elétrica para iluminação, pois a 

escola funciona nos períodos matutino e vespertino e a luz solar atende 

eficientemente estes setores em dias ensolarados, cabendo a utilização da 

iluminação elétrica somente em dias bastante nublados. Vale ressaltar também 

que os ventiladores instalados permanecem frequentemente desligados devido 

à ventilação cruzada obtida com a instalação das janelas na parede oposta às 

existentes. 
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