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RESUMO 

As preocupações com os danos causados ao meio ambiente estão acarretando novas 

alternativas no que diz respeito a construção civil. O consumo vindo de iluminação 

artificial é um dos grandes vilões na busca de alternativas no melhoramento do 

desempenho de grandes construções. Dessa forma, essa pesquisa tem como objetivo, 

analisar o estudo de caso do escritório da empresa Philips, localizado em Barueri, São 

Paulo. Como material para desenvolvimento do estudo, serão desenvolvidas simulações 

de iluminação artificial obtidas a partir de softwares de iluminação distintos, sendo os 

resultados comparados e analisados a partir da ABNT NBR ISO/CIE 8995-1:2013, e de 

normativas de selos de Certificação LEED, AQUA e PROCEL-Edifica. 

Palavras chave: Certificação, iluminação, software luminotécnico, desempenho 

energético. 

INTRODUÇÃO 

A iluminação natural sempre foi essencial para a sobrevivência dos seres vivos, sua 

importância é imensa e desde a antiguidade é utilizada na arquitetura como forma única 

para transformação de ambientes. 

Com o desenvolvimento humano a iluminação foi se sendo aprimorada. A iluminação 

artificial surgiu como maneira de melhorar a qualidade de vida das pessoas. Por muito 

tempo o uso indiscriminado de iluminação artificial não foi uma preocupação para os 

impactos causados ao meio ambiente. A partir de 1973 com as crises de energia elétrica 

no Brasil, uma nova ideia sobre o uso da iluminação artificial começou a ser 

desenvolvida. Com a consciência de todos os malefícios causados pelas ações 

humanas, ações vêm sendo discutidas com o propósito de diminuir os impactos 

ambientais. 

Na construção civil, o uso de novas formas construtivas pensando no desenvolvimento 

de edificações sustentáveis vem ganhando cada vez mais força no mercado. Como 

maneira de garantia de uso de novos métodos construtivos que não agridam o meio 
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ambiente, certificações vem sendo constantemente utilizadas como forma de estimulo 

na criação de novos critérios para o uso desses novos métodos construtivos. 

(LAMBERTS, 1997). 

“(...) a arquitetura se encontra hoje em um panorama que torna cada vez mais necessário 

o controle do consumo de energia. Isto, como já foi dito, induz na necessidade de 

conceber edificações com melhor eficiência energética. (LAMBERTS; ROBERTO, 1997, 

p.33). “ 

Dessa forma, o escritório Philips, localizado em um edifício com Certificação LEED, em 

Barueri, São Paulo, será o estudo de caso dessa pesquisa.O estudo de caso busca 

contribuir para maiores conhecimentos sobre o uso de iluminação artificial de um 

escritório com selo de Certificação Ambiental, além do desenvolvimento feitas com 

simulações em Softwares de iluminação. 

OBJETIVOS 

A presente estudo de caso tem como objetivo reconhecer a partir de uma análise 

projetual e de resultados de softwares luminotécnicos o desempenho de iluminação 

artificial no projeto do escritório Philips em Barueri, São Paulo. 

METODOLOGIA  

Ao longo do período de duração da pesquisa, serão desenvolvidos diversos estudos 

aprofundando-se no tema proposto, artigos, normas técnicas, pesquisas cientificas, 

pesquisa de softwares para concepção de resultados, para análise dos resultados finais. 

DESENVOLVIMENTO 

Os desenvolvimentos atingidos até o momento foram de conhecimento e adaptação 

principalmente da parte de pesquisa sobre o primeiro software luminotécnico escolhido. 

A primeira simulação já foi realizada e analisada a partir da ABNT NBR ISO/CIE 8995-

1:2013. 

RESULTADOS PRELIMINARES 



3 
 

Os resultados obtidos a partir da análise da simulação feita no software Relux, 

correspondem as luminárias utilizadas no espaço, portanto, cálculo de iluminação 

artificial. 
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