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1. Resumo 

A iluminação natural além de ser uma fonte renovável, gratuita e sustentável, seus 

benefícios vai além do que é conhecido comumente. Ela tem grande influencia na 

vida do ser humano, tanto fisiologicamente quanto psicologicamente.  

A localização geográfica que o Brasil se encontra faz com que seja privilegiado pela 

iluminação, porém pouco se aproveita quando o assunto é arquitetura por diversos 

fatores sociais e econômicos. O estudo da iluminação dentro das edificações se 

torna importante, pois além dos benefícios citados para o bem do usuário, a 

economia de energia vira uma consequência.  

Juntando essas duas vertentes, o presente trabalho estuda a iluminação em 

ambientes escolares, a influencia da mesma sobre a vida dos alunos em seu 

desempenho escolar e soluções arquitetônicas para que a luz adentre no ambiente e 

seja controlada para que não aja ofuscação.  

A educação ambiental nas salas, ministrada em algumas matérias da grade escolar, 

foca no estudo do consumo de energia por conta do quadro que o mundo se 

encontra hoje, quanto mais é consumida, mais usinas de produção energética são 

construídas, causando certos impactos ambientais, e esse ensino não deve se 

limitar apenas no dialogo em salas de aulas, o próprio espaço escolar deve passar 

esse exemplo começando pela economia de energia (LEDER, 2016) e assim, o 

ambiente fica propicio a esse ensinamento tanto na educação quanto na prática.  

 

2. Introdução 

Sabe-se que a iluminação natural é um dos bens mais importantes que movimenta a 

vida na terra e de todos que habitam nela, capaz de proporcionar inúmeros 

benefícios fisiológicos e psicológicos para o ser humano além da economia de 

energia elétrica (LEDER, 2016), porem é barrada por grandes paredes de concreto, 

por mau planejamento e análise do entorno substituindo uma fonte gratuita e 

renovável de luz por iluminação artificial.  

Estudos indicam que 80% de energia podem ser economizados se a iluminação 

artificial for substituída por iluminação natural (BODART et al. 2002) mas, a solução 

para a economia de energia não está em implantar grandes aberturas na face de um 

edifício, pois o excesso de iluminação pode gerar desconforto físico e causar 

ofuscamento, reflexões, brilho ou contraste (HEERWAGEN e DIAMOND, 1992) e 

todos estes fatores podem ser resolvidos com a arquitetura.  



A arquitetura bem resolvida abre os horizontes para que seja aplicada a eficiência 

energética. Sua incidência traz ganhos fisiológicos e psicológicos na vida do usuário 

como a regularização do sistema circadiano que ajuda o relógio biológico e que, 

segundo Solange Leder, fatores relacionados à saúde do usuário como a influência 

sobre o ânimo e comportamento estimulam a produção de vitamina D, melhora da 

visão relacionada à miopia e tensão ocular, estimulo ao desempenho cognitivo, 

redução do déficit de atenção e a hiperatividade, além de eliminar vírus e bactérias 

no ambiente sendo muito propício para um ambiente escolar de público infantil e 

influencia na qualidade de aprendizagem. 

Soluções voltadas à utilização da iluminação natural, que é uma fonte renovável e 

gratuita, quando aplicadas na sala de aula, é uma condição favorável que pode 

desenvolver um aprendizado mais profundo para os alunos que estão inseridos 

neste ambiente sobre esse assunto, provocando a curiosidade dos mesmos e 

observação do entorno onde estão inseridos levando a questionar e aprender além 

dos benefícios fisiológicos e psicológicos. Ou seja, o arquiteto deve atingir e 

proporcionar o conforto térmico trazendo um relacionamento do usuário com o 

ambiente. (PIETROBON, Cláudio) 

 

3. Objetivos 

O trabalho desenvolvido tem como objetivo a analise e pesquisa de conforto 

lumínico no ambiente escolar mais especifica em salas de aula levando em conta os 

benefícios ao meio ambiente, economia de energia, sustentabilidade e as vantagens 

fisiológicas e psicológicas na vida dos alunos e o que isso interfere em seu 

aprendizado.  

 

4. Metodologia 

Pesquisas estão sendo realizadas para o aprofundamento do tema através de livros, 

artigos, normas técnicas, pesquisas cientificas, pesquisa de softwares que ajudaram 

na compreensão da iluminação no ambiente interno levando em conta o padrão de 

salas de aula sala- corredor e sala – corredor – sala, analisando também a face 

sustentável que agrega na eficiência energética do edifício escolas, levando em 

conta não somente o fator arquitetônico, mas também a satisfação do usuário. Para 

melhor compreensão do meio estudado, acontecerão visitas de campo em escola. 

 



5. Desenvolvimento 

Dentre os cinco sentidos, a visão é o fator fundamental e principal para o 

aprendizado nas escolas, juntamente com a audição. Por essas razões, pesquisas 

foram desenvolvidas sobre a principal fonte de iluminação natural e sua influencia na 

vida na terra.  

Exemplos de soluções arquitetônicas estão sendo buscadas como referência para o 

caso, pois ela varia de acordo com a posição geográfica, ou seja, o meio que essa 

solução irá ser inserida.   

6. Resultados Preliminares 

Inicialmente, foi feito pesquisa a respeito do tema principal que é a iluminação 

natural, sua formação e efeito sobre o usuário para compreender melhor a sua 

influência e chegar a uma conclusão. 

Posteriormente, iremos visitar escolas já selecionadas para objeto de pesquisa, 

fotografando as salas de aula e selecionar uma sala de cada fachada do prédio para 

começar os estudos através dos desenhos de implantação para entender seu 

entorno e aplicar no software reluz para fazer uma simulação da luz na sala de aula.  
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