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O trabalho busca verificar como se apresentam as condições da iluminação artificial 

em ambientes construídos, no caso em indústrias de móveis de pequeno porte, 

marcenarias, e como esta afeta o trabalho realizado nestes ambientes. Tomando a 

cidade de Fraiburgo-SC como recorte espacial, uma pesquisa de campo foi 

realizada em um exemplar, para avaliar as condições do objeto de estudo através de 

levantamento físico com a medição das iluminâncias médias e sua correlação com 

os padrões ideais existentes na literatura e na legislação de referência. Os dados 

coletados e analisados de modo quantitativo e qualitativo tiveram como finalidade 

gerar resultados para além de fazer a conferencia das condições atuais, também 

poderem trazer sugestões e diretrizes para adequações do ambiente em questão. A 

análise revelou que mesmo os resultados das médias das medições estando de 

acordo com os índices presentes nas normas vigentes, outros elementos, como a 

influencia da iluminação natural, revestimentos, tipo de luminárias e layout, devem 

ser levados em consideração para que o ambiente apresente um verdadeiro conforto 

ambiental e ergonômico. 

 

Palavras-chave: Iluminação. Marcenaria. Iluminância. 
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The work tries to verify how artificial lighting conditions are presented in built 

environments, in the case of small furniture industries, woodwork, and how it affects 

the work done in these places. Taking the city of Fraiburgo -SC as a space cut, a 

fieldsurvey was done in a specimen to evaluate the conditions of the object of study 

through physical survey with the average illuminance measurement and its 

correlation with the ideal standards existing in the literature and reference legislation. 

The data collected and analyzed in a quantitative and qualitative way had the 

purpose of generating results in addition to conferring the current conditions, and 

could also provide suggestions and guidelines for adaptations of the environment in 

question. The analysis revealed that even the results of the averages of the 

measurements being in agreement with the indices present in the current norms, 

other elements, such as the influence of natural lighting, coatings, type of luminaires 

and layout, must be taken into account for the environment to present a true 

environmental and ergonomic comfort. 

 

 Keywords: Lighting. Woodwork. Illuminance. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. APRESENTAÇÃO DO TEMA 

 

A luz sempre esteve presente na vida do homem, desde sua concepção mais 

básica envolvendo o passar do dia e das horas, quando apenas a luz do Sol 

orientava quando o ser humano estaria exercendo suas atividades laborais ou 

estaria na segurança de seus abrigos para se proteger de intempéries e animais. 

Evidenciando assim, que desde os primórdios a luz norteia a vida humana, sendo 

ela social ou produtiva. 

Com o descobrimento do fogo aumentou-se o período para exercer estas 

atividades e desbravar os mistérios da escuridão, passou-se a ter domínio sobre um 

meio de iluminação. Este controle, com o desenvolvimento da humanidade, foi 

passando a ser cada vez mais necessário e impactante no dia a dia. Pesquisas e 

invenções levaram ao surgimento de lamparinas e lampiões, chegando 

posteriormente à energia elétrica e a lâmpada garantindo assim fontes artificiais de 

luz sob o comando do homem. 

Também estão envolvidos neste assunto os aspectos físicos e fisiológicos do 

corriqueiro ato de enxergar, que em conjunto aos aspectos psicológicos do homem 

influem diretamente nas questões de percepção do meio em que está inserido, fato 

corroborado por Pereira e Souza (2000, p.42) ao dizerem que “a evolução da 

humanidade tem sido feita predominantemente à luz do dia e do sol, o que não 

surpreende pelo fato de que o máximo de sensitividade do olho humano ocorre na 

faixa do espectro solar”. 

Todos esses elementos, como o ato de enxergar, e o intercalar entre dia e 

noit, que de modo geral para nós passam despercebidos, por serem automáticos, 

levantam a questão da importância da iluminação, desde a natural (luz do sol) até os 

grandes projetos de iluminação artificial presentes na modernidade, que são 

utilizados para dar destaque a produtos, possibilitar segurança, e influenciar 

efetivamente na cadeia produtiva de variadas atividades. O contrário disto, ou seja, a 

utilização da iluminação de modo inadequado, ou até mesmo a falta desta, também 

apresenta um impacto importante na vivência das pessoas e trabalhadores, isto fica 

evidente na seguinte fala: 
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Iluminação inadequada pode causar desconforto e fadiga visual, dor de 
cabeça, ofuscamento, redução da eficiência visual ou mesmo acidentes. 
Iluminação artificial é também um dos sistemas que mais consome energia 
no ambiente construído. Boa iluminação aumenta a produtividade, gera um 
ambiente mais prazeroso e pode também salvar vidas. Portanto, garantir 
uma iluminação adequada é uma das principais responsabilidades não só 
dos projetistas, mas também de administradores e autoridades locais 
(PEREIRA; SOUZA, 2000, p.05). 
 

Como mencionado, além da necessidade de iluminação para atividades 

comuns do cotidiano, para as atividades laborais a luz apresenta grande relevância. 

Gestores vêm buscando melhorias no ambiente de trabalho, focando na obtenção 

de maior produtividade, e junto a isso buscando a conscientização para a melhoria 

das condições de trabalho de seus colaboradores, no intuito de garantir-lhes 

segurança e conforto ambiental, através de processos administrativos, de higiene 

ocupacional e ergonomia. 

Embora já se veja a implantação da Engenharia de Segurança do Trabalho 

em conjunto com a Engenharia de Produção em muitos setores produtivos, evidente 

nas indústrias de grande porte, com alto grau de competitividade e número 

expressivo de funcionários, empresas de pequeno porte ainda são negligenciadas 

em muitos aspectos. Diversas causas podem ser elencadas, tais como a falta de 

recursos, a falta de conhecimento técnico, sendo em muito implantado quando 

solicitados por órgãos fiscalizadores, junto a isso Da Silva, Silvério e Porto (200-, 

p.01) mencionam que: 

 

As ambiências físicas devem ser consideradas ainda na etapa de 
concepção do projeto, a fim de que posteriormente deficiências projetuais 
do espaço de trabalho não venham a ocorrer, gerando incômodo para os 
operários e gasto adicional por parte da indústria, que ao mesmo tempo se 
depara com problemas relativos à queda de produtividade e acidentes de 
trabalho. 

 

Para tanto o estudo do ambiente produtivo se faz essencial, com a elaboração 

de layout, disposição de maquinário, conhecimento de índices ergonômicos 

(iluminação, ruído, etc) além da ciência dos possíveis riscos associados àquele 

determinado ambiente e atividade desenvolvida. 
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1.2. PROBLEMA DE PESQUISA 

 

A falta de um layout projetado em empresas do ramo de marcenaria não 

proporciona segurança e conforto para os trabalhadores. Os maquinários não 

possuem um sistema rígido de disposição, em muitos espaços fabris estes se 

encontram de acordo com a locação feita pelos próprios trabalhadores, que no geral 

são em pouco número, e executam esta como melhor lhes convém.  

Por se tratar de um ambiente com a presença de máquinas e processos que 

necessitam acuidade visual (possuindo peças como serras e tornos que requerem 

alto grau de atenção quanto à segurança, bem como, materiais e dimensões que se 

associam à precisão de escalas reduzidas) a iluminação se faz de suma importância 

para a melhor adequação e eficiência dessas atividades. 

Diante da temática apresentada percebe-se a importância da iluminação para 

as práticas laborais de precisão na indústria e ao mesmo tempo a necessidade de 

avaliação dos ambientes aonde estas ocorrem, levantando-se a questão de como se 

encontra hoje a iluminação na indústria moveleira de pequeno porte. 

 

1.3. JUSTIFICATIVA 

 

Frente à relevância da iluminação para as diversas atividades cotidianas e, 

não menos importante, a sua participação na cadeia produtiva industrial, 

especialmente em processos industriais com necessidade de precisão com 

maquinários de corte e com a presença de “padrões de cores variados”, onde a 

acuidade visual se faz necessária a avaliação deste tipo de ambiente torna-se 

primordial. 

Em empresas de pequeno porte este estudo é ainda mais relevante por 

serem locais onde os programas de ergonomia não se encontram em grande 

difusão. Não somente as questões ergonômicas, mas também a engenharia de 

segurança do trabalho como um todo ainda é negligenciada por muitos 

empregadores.  

Assim, o conhecimento destes espaços, bem como a avaliação dos índices 

de iluminação existentes e a possibilidade de eventuais melhorias se fazem 

essenciais para o cotidiano de uma empresa. Devendo-se tratar tanto das questões 
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de produtividade quanto proporcionar conforto ambiental e segurança no trabalho, 

sendo que esses três elementos há muito se encontram interligados. 

Esta pesquisa justifica-se devido à necessidade de levantamento do modo 

como se encontra a iluminação em uma indústria moveleira de pequeno porte, já 

evidenciada sua importância quanto à produção, e como esses resultados podem 

ser corrigidos com o uso das normas e padrões ideais vigentes. 

 

1.4. OBJETIVOS 

  

1.4.1. OBJETIVO GERAL 

 

Realizar uma avaliação de iluminação em uma marcenaria apontando o 

estado atual do objeto estudado, bem como sua contraposição aos índices ideais 

presentes na legislação e aos padrões ergonômicos em relação à atividade 

desenvolvida (marcenaria), buscando assim, propor medidas de controle que 

venham garantir aos trabalhadores deste ambiente, níveis ergonômicos satisfatórios 

quanto ao conforto ambiental (iluminação) e segurança do trabalho. 

 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

§ Demonstrar a importância da iluminação para o cotidiano das pessoas, bem 

como para atividades laborais na indústria, em especial a marcenaria; 

§ Determinar os níveis adequados de iluminação para desenvolvimento do 

trabalho no ambiente de estudo (marcenaria); 

§ Levantar as condições ambientais (iluminação artificial), bem como o layout do 

ambiente objeto de estudo; 

§ Analisar os dados levantados e relacioná-los aos níveis ideais anteriormente 

determinados; 

§ Apresentar possibilidades de adequação do ambiente, se a análise determinar 

que seja necessário.   
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1. ILUMINAÇÃO 

 

2.1.1. Luz: elemento cotidiano 

A luz é um elemento de fundamentações físicas que influi cotidianamente na 

vida do homem, desde os primórdios onde a luz natural coordenava todo o decorrer 

de seus afazeres, do nascer ao pôr-do-sol. Para Iida (2005, p.459) quase todas as 

vidas animal e vegetal existentes no planeta dependem da luz solar, ainda cita que 

“Ela governa as nossas vidas, estabelecendo os ritmos fisiológicos e o ciclo de 

atividades como acordar, dormir, comer e trabalhar. Além disso, ela tem um efeito 

benéfico sobre o organismo, melhorando a saúde e o humor”.  

A regência da luz solar sempre esteve associada a histórias mitológicas, a 

decretos de reis e imperadores, além dos dogmas religiosos. Segundo Bernardo 

(2009, p.37) na Grécia Antiga após serem satisfeitas as necessidades básicas de 

sobrevivência, os homens começaram tentar explicar o mundo físico à sua volta, 

submetendo a generosa dádiva da luz a uma análise racional, tentando enquadrá-la 

na fenomenologia das coisas naturais. 

Com o advento do fogo, foi possível, encontrar modos de proteção contra 

intempéries e animais, cozimento, transformação de materiais, e a iluminação 

noturna. Inicialmente, as remotas civilizações utilizaram combustíveis de origem 

vegetal, como a madeira, com a qual formavam tochas. Só mais tarde passaram a 

produzir os óleos de origem vegetal, animal e mineral como o alcatrão, banha e 

sebo. 

Assim, o homem se fez, de certo modo, cada vez mais dependente de meios 

para o controle do fogo desenvolvendo combustíveis que passaram a garantir a 

manutenção dessa energia pelo tempo necessário, além de aumentar a variedade 

de meios, fixos e móveis para a sua propagação, como lucernas, velas, lamparinas e 

lampiões. Segundo Bernardo (2007, p.133) em cemitérios sumérios foram 

encontradas lamparinas de conchas datadas de 3000 a.C, bem como as primitivas 

lamparinas egípcias de cerâmica, seguidos pelos gregos, chineses e romanos. As 

primeiras velas apareceram na Europa por volta de 400 d.C, inicialmente de sebo, e 

depois produzidas com cera de abelha muito usadas sobretudo nas igrejas (Figura 
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1). Tudo isso foi possível com o descobrimento e desenvolvimento de tantos outros 

materiais como os metais, fundamentais para o desenvolvimento das sociedades, 

como cita Serrat apud Lima; Da Silva e Muniz (2009, p.08) “Fazer fogo e utilizá-lo de 

maneira produtiva foi fundamental para o homem iniciar seu caminho rumo à 

civilização”.  

 

Figura 1 - Resumo histórico dos vários tipos de iluminação até a invenção da luz 

elétrica 

 
Fonte: (BERNARDO, 2007, p.135) 

 

Ainda Bernardo (2007, p.138) coloca que, além da iluminação doméstica, 

muito logo se chegou à utilidade da iluminação noturna permanente nas cidades. Em 

um primeiro momento a iluminação das vias públicas ocorreu por questões de 
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segurança, pois em geral as atividades laborais ocorriam nos períodos matutino e 

vespertino. No entanto, com o aparecimento da indústria e a necessidade de 

trabalho por turnos, passou a ser uma obrigação, por parte da administração pública, 

melhorar a iluminação em si. 

No século XVIII a qualidade da iluminação aumentou significativamente com o 

gás de carvão, utilizado tanto para iluminação quanto para o aquecimento (Figura 2). 

Em um período pré-iluminação elétrica, já no século XIX, vários momentos foram 

importantes, como o aperfeiçoamento de diferentes tipos de lâmpadas a óleo e a 

gás. 

 

Figura 2 – Iluminação pública com gás natural em Pittsburgh 

 
Fonte: (BERNARDO, 2007, p.144) 

 

Descobertas foram muitas até o grande salto com a energia elétrica, 

proveniente da lâmpada de arco inventada por Humphry Davy em 1802 (Figura 3). 

Posteriormente o desenvolvimento da lâmpada incandescente de Thomas Alva 

Edson no fim do século XIX possibilitou que a luz pudesse adentrar os edifícios, 

particularmente o meio residencial, visto que apresentava uma radiação mais 

contínua e de intensidade controlada, e ainda segundo Iida (2005, p.459) “foi um dos 

inventos que mais contribuiu para aumentar a produtividade humana, tendo 



VZ 
 

acrescido mais quatro horas diárias de vida ativa para a população mundial” (Figura 

4).  

 

Figura 3 – Primeira experiência pública de iluminação elétrica, na Praça da 

Concórdia em Paris. 

 
[\]^_` (BERNARDO, 2007, p.157) 

 

Figura 4 - Vista noturna da Av. São João, São Paulo, no início do século XX 

 
[\]^_` (PRYSMIAN CLUB, 2008) 
 
 

Diante do número crescente de aplicações e maiores exigências técnicas, 

prosseguiram as tentativas de aperfeiçoamento das lâmpadas elétricas. Vários 

materiais, como papel, algodão, fibras e bambu, foram testados, até passarem a 
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utilizar filamentos metálicos, os quais também tiveram de início um entrave, a 

oxidação, que após alguns estudos foi solucionada com o uso da platina e do ferro. 

O desafio seguinte esteve envolto ao acréscimo da vida útil da lâmpada que 

inicialmente era de apenas algumas horas, bem como o aumento de sua potência 

em contraposição a diminuição da condutividade térmica. 

Já no fim do século XIX, segundo Bernardo (2007, p.178) em experiências 

com anidrido de carbono foi possível obter a luz branca. Desde então a luz 

fluorescente ou fosforescente passou a ser considerada a luz do futuro, visto seu 

alto rendimento se comparada às lâmpadas de incandescência. Outros gases 

passaram a fazer parte dos experimentos como o mercúrio e o neônio, garantindo 

além de eficiências diferenciadas, novas possibilidades de tonalidades e aplicações 

nos ambientes.  

Neste mesmo período empresas passaram a possuir centenas de conjuntos 

de lâmpadas, tanto para distribuição pública quanto para as residências, sendo 

assim formadas as estações de distribuição elétrica pioneiras. A primeira destas 

situava-se em Paris e foi inaugurada em 1887, alimentando inicialmente 1500 

lâmpadas. Já nos EUA as lâmpadas Edison dominavam o mercado, em 1884, 

110.000 unidades já estavam espalhadas por todo o território. Nos anos seguintes a 

taxa de crescimento foi exponencial, tanto pelas evidentes vantagens da iluminação 

elétrica, quanto pela enorme campanha publicitária, a maior de promoção de um 

produto comercial até então. 

Também foi neste momento que a iluminação elétrica tomou um cunho não 

meramente prático do cotidiano, como também um meio de embelezamento, 

passando assim a serem feitos sistemas e projetos de iluminação, tendo nas 

Exposições Universais - Glasgow, 1888 e Paris, 1889 - os expoentes de 

grandiosidade e beleza. Os projetos de iluminação elétrica não se limitaram às 

aplicações públicas e domésticas, adentraram as instalações comerciais e 

industriais. 

A partir do século XX o avanço tecnológico também esteve presente na área 

da iluminação. O setor industrial cada vez mais pulsante em todo o mundo requeria 

mais e mais sistemas eficientes, casando rendimento e economia. Segundo Tairis 

(2014) foi em 1938, Nikola Tesla (1856-1943), um engenheiro mecânico e 

eletrotécnico sérvio, inventou um modelo de lâmpada fluorescente que funcionava 

através da emissão de energia eletromagnética na forma de luz, diferente da 
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lâmpada incandescente que emite calor na forma de luz. A lâmpada fluorescente 

moderna tem uma eficácia de cerca de 65-80 lumens por watt, sendo a versão 

branca fria a mais comum.  

Vinte anos depois, em 1958, surgiram as lâmpadas halógenas, que também 

funcionam com filamento, mas são constituídas por tungstênio e ficam dentro de um 

compartimento com um gás inerte e uma pequena quantidade de halógeno (bromo 

ou iodo), com durabilidade maior que as existentes até então. 

cd e lâmpada de sódio de alta pressão veio desenvolver a iluminação e 

gefhei popularidade, desde a sua introdução 1966 (NEWLIGHT, 2012). Ela fornece 

uje klfmn on qruminação mais econômica do que o mercúrio, fluorescentes ou 

qfsefontsnfmntv n mnj uje sli jeqt femuier ol wun on txoql on yeqze {intt|l}

Em época concomitante, em 1962, o primeiro LED (Light Emitting Diode), o 

Diodo Emissor de Luz, foi produzido pela General Electric. Estes primeiros LED´s 

tinham apenas a cor vermelha, sendo utilizados em dispositivos Liga/Desliga de 

aparelhos elétricos (TAIRIS, 2014). No início dos anos 90, surgiu o LED azul que 

acabou originando o tão esperado LED branco, que revolucionou a área de 

iluminação. Atualmente, LED substitui eficientemente uma lâmpada ou luminária 

convencional em áreas externas ou internas. 

Na modernidade as atividades cotidianas e laborais requerem cada vez mais 

tempo para serem desenvolvidas - vinte e quatro horas diárias - e para tal a 

iluminação, agora artificial, é primordial por possibilitar que ocorram à noite, além de 

melhorar a qualidade dos ambientes, mesmo em períodos onde prevalece a luz 

natural, tais afirmações vão ao encontro do assunto exposto: 

 

Na sociedade moderna as pessoas passam a maior parte do tempo em 
ambientes iluminados parcialmente por aberturas, mas predominantemente 
iluminados artificialmente. Nas estradas, à noite, estamos totalmente 
dependentes dos faróis dos veículos e das luminárias das ruas para nossa 
segurança. Desta forma, a maior parte do ambiente que vemos, seja de 
trabalho ou não, é iluminado artificialmente (PEREIRA; SOUZA, 2000, p.05). 

~qfoe tngufol �asparotto (2013) a luz artificial dá o suporte à luz natural, 

�qtml wunv jntjl etualmente, o espaço sendo projetado buscando utilizar ao 

jdzqjl lt slfoqsqlfefmnt oe ru� femuier, devido à sustentabilidade, a luz artificial dá 

l tu{limn wuefol e {iqjnqie f|l emqfgn lt f��nqt rujqflm�sfqslt eonwueolt {eie et

kuf��nt a serem realizadas nos espaços projetados. Além disso, a existência pelo 

jufol de cidades, indústrias e empresas que funcionam dia e noite propulsionam a 
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n�lru�|l oe iluminação, em conjunto com a comprovação cientifica que a luz 

eonwueoe {eie e kuf�|l ol nt{e�l qfkruq oqinmejnfmn fe jlmq�e�|l {eie l mieyerhl n

fe slfsnfmie�|l {eie l jnrhli infoqjnfml} 

 
2.1.2. Luz: a base física 

 

Por trás das invenções quanto à iluminação e sua influência no 

desenvolvimento da civilização estão os diversos estudos em matemática e física, o 

conhecimento esmiuçado sobre a luz, suas características e particularidades, 

possibilitando cada vez mais seu controle, propagação e variedades de aplicações.  

Diversas são as teorias que foram e tem sido utilizadas para descrever o 

fenômeno da luz, como a Teoria Corpuscular, a Teoria da Onda, a Teoria 

Eletromagnética, a Teoria do Quantum e finalmente uma Teoria de Unificação. 

Desde o século XVII, onde Isaac Newton, com sua Teoria Corpuscular, determinou 

incialmente que os corpos luminosos emitiam energia radiante em forma de 

partículas, já se tinha a ideia de que estas atingiam a retina e a estimulavam 

obtendo respostas que produziam sensações visuais. Nos subsequentes e 

constantes estudos durante os séculos seguintes estudiosos como o holandês 

Cristiaan Huygens e Thomas Young comprovaram que a luz deslocava-se em 

ondas, isto principalmente pela grande velocidade de seu deslocamento, 

constatando que a luz era resultante de uma vibração molecular de materiais 

luminosos, Young foi o primeiro a concluir que as cores diferentes são produzidas 

por diferentes comprimentos de onda. 

Em meados do século XIX, James Clerk Maxwell, físico escocês, elaborou a 

teoria baseada no eletromagnetismo, pela qual se evidenciou que os corpos 

luminosos emitiam luz na forma de energia radiante e que esta energia radiante se 

propagava na forma de ondas eletromagnéticas.  

Segundo Pereira e Souza (2000), o físico alemão Gustav Kirchoff descobriu 

que os átomos podiam emitir ou absorver determinados comprimentos de onda, 

levando a conexão entre os átomos e a luz.  Na sequencia Max Planck passou a 

sugerir que a energia na radiação não seria contínua, mas dividida em minúsculos 

pacotes, ou quanta. Sua teoria quântica mostrou que em certas circunstâncias a luz 

podia ser concebida como partículas, como acreditavam os seguidores da teoria 

corpuscular de Isaac Newton. 
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Os estudos nesta área adentraram o século XX, onde o físico francês De 

Broglie e o físico alemão Heisenberg propuseram a Teoria da Unificação, sendo que 

as teorias, quântica e das ondas eletromagnéticas, forneciam a explicação de todas 

as características da energia radiante que interessariam a engenharia de iluminação. 

A luz, ou radiação visível, uma energia em forma de ondas eletromagnéticas 

que excitam o sistema humano olho-cérebro, e produz assim uma sensação visual. 

Diferentemente das vibrações mecânicas, as ondas eletromagnéticas não 

necessitam de um meio para serem transmitidas, passando através de sólidos, 

líquidos ou gases, se propagam, no entanto, mais eficientemente no vácuo, onde 

não há nada para absorver a energia radiante.  

O espectro eletromagnético cobre uma grande variedade de energia radiante, 

classificadas de acordo com a magnitude de suas frequências ou comprimento de 

onda (Figura 5). A faixa do espectro que o olho humano consegue perceber 

encontra-se entre os comprimentos de onda de 380 a 780 nm, sendo esta conhecida 

como luz. Dependendo do comprimento de onda será a cor da luz percebida pelo 

olho humano, nos comprimentos de onda de 380 a 440 nm tem-se a cor violeta, de 

440 a 500 nm a cor azul, de 500 a570 nm a cor verde, de 570 a 590 nm a cor 

amarela, de 590 a 630 nm a cor laranja e finalmente de 630 a 780 nm a cor 

vermelha. 

 

Figura 5 - Espectro eletromagnético (comprimentos de onda em nanômetros). 

 
Fonte: (PEREIRA; SOUZA, 2000, p.09) 
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Como mencionado, as ondas eletromagnéticas, que compõe o espectro de 

luz, independem de um meio para se propagar. Sua transmissão ocorre de forma 

linear se o meio de propagação for homogêneo. 

Os materiais se comportam de modo distinto frente à luz, dependendo da 

espessura do material, este possui certo grau de transparência, ou seja, materiais 

transparentes transmitem totalmente a luz, já os opacos bloqueiam a passagem da 

luz, e os translúcidos transmitem parcialmente a luz.  

Dependendo da superfície onde a luz é incidida, além desta ser transmitida de 

um meio para outro ela também poderá ser refletida. Esta reflexão pode ocorrer de 

variadas maneiras, ou seja, apresenta um direcionamento dos raios luminosos de 

modos distintos, por exemplo, na reflexão especular não há variação dos ângulos de 

entrada e saída, já na reflexão espalhada ou difusa os raios são refletidos 

uniformemente em todas as direções.  Além disso, uma percentagem da luz incidida 

sempre se perde por absorção, sendo assim toda luz incidente é uma composição 

de luz refletida, luz absorvida e luz transmitida. 

Outra característica existente nos meios de transmissão refere-se à refração, 

sendo esta o desvio que a luz sofre na sua direção ao passar de um meio para 

outro. 

 
2.1.3. Luz: o olho humano e o fenômeno da percepção visual 

 

O olho humano é responsável pelo fenômeno da percepção visual. Segundo 

Neufert (2013, p.52) a atividade do olho divide-se em ver e observar, o ver ou 

enxergar em primeiro lugar serve à segurança do corpo; já o observar inicia onde o 

enxergar acaba, ou seja, vai além, leva à apreciação das imagens descobertas pelo 

olhar.  

Fisiologicamente os olhos são órgãos receptores que captam a energia em 

forma de ondas e as convertem por impulsos nervosos em energia interpretada, a 

percepção visual, o que é corroborado por Kroemer e Grandejean (2008, p.215) que 

dizem que os processos essenciais da visão são funções nervosas do cérebro, 

sendo o olho um órgão meramente receptor dos raios de luz, desse modo, o sistema 

visual completo controla 90% de todas as atividades da vida diária. 

Pode-se dizer que o olho tem muitos elementos em comum com uma câmera 

fotográfica (Figura 6).  
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(...) a pupila, com uma abertura variável, a córnea transparente e o cristalino 
ajustável representam a óptica da câmera. A córnea e o cristalino, juntos, 
refratam os raios de luz incidentes e trazem-nos a foco na retina, que 
corresponde a um filme sensível à luz. (KROEMER; GRANDEJEAN, xxxx, 
p.215). 
 

Figura 6 – Olho humano como instrumento óptico 

 

 
 
Fonte: (LOMBARDO, 2014). 
 

 
A incidência da luz sobre o olho seguido de reações de interpretação 

provenientes dos impulsos nervosos garante a relação intrínseca da física com a 

fisiologia resultando em algumas propriedades específicas a este fenômeno. Além 

disso, a luz, para Pereira e Souza (2000, p.08) apresenta três linhas de 

classificação, suas propriedades propriamente ditas, em segundo os conceitos 

aplicados a luminotécnica e a fotometria na qual estão compreendidas as grandezas 

que possibilitam as medições, cálculos e desenvolvimento de parâmetros. Também 

se encontram leis físicas que dão resposta aos meios de propagação desta energia, 

como a reflexão e refração. Grigoletti (2006; 2008) faz um apontamento de quais 

seriam estas propriedades, conceitos e grandezas.  

 

2.1.3.1. Fotometria e as grandezas fotométricas 

 

A fotometria realiza medidas de luz. Segundo Iida (2005, p.460) essas 

medidas são essenciais para o projeto e avaliação dos postos de trabalho. Quanto 

às grandezas tem-se em todas elas grande influência no desenvolvimento de 

projetos de iluminação, em especial a iluminância, que seria a quantidade de luz 

incidente em determinada área de superfície, possibilitando medições e avaliações, 
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garantindo atendimento às necessidades específicas de cada atividade e ambiente 

(GRIGOLETTI, 2008, p.09). Tem como unidade o lux (lx), que corresponde a uma 

densidade de fluxo de 1lm/m², e é representado pela variável E. Sua medição é 

efetuada por um aparelho denominado luxímetro. 

O fluxo radiante ou luminoso é a densidade da intensidade luminosa emitida 

pela fonte. Associado ao fluxo energético em função do tempo expressa o efeito 

estímulo-resposta. Representado por ᶲ e tem o lumen (lm) como sua unidade. 

Intensidade luminosa é a potência de radiação visível em uma determinada 

direção, pressupondo que a fonte luminosa seja pontual, ou seja, uma fonte de luz 

não emite a mesma intensidade luminosa em todas as direções. Sua unidade é o 

candela (cd) e é representada pela incógnita I. 

A luminância, diferentemente da iluminância, é a quantidade de luz que é 

emitida por uma superfície e percebida pelo olho humano, basicamente a medida do 

brilho desta. Sendo assim é a proporção entre a intensidade luminosa pela área de 

superfície (cd/m²), dita L. Já a reflectância é a proporção da luz incidente refletida 

por esta superfície, e a obtemos em porcentagem (%). 

 A emissão de radiação eletromagnética denomina-se temperatura de cor. 

Para cada comprimento de onda corresponde certa temperatura. Por exemplo, a cor 

de luz amarela corresponde a 3.000 K (Kelvin) ou 2.727 °C. Isto não significa que a 

superfície estará a esta temperatura, pois esta corresponde à luz emitida e não a 

fonte desta luz. Além disso, a temperatura de cor, segundo Philips apud Grigoletti 

(2008, p.08) possui sensações relacionadas a ela, exemplo, quando quente (até 

3000K) pressupõe uma sensação amigável e íntima, já a 4100K (fria) interpreta-se 

um ambiente claro, limpo e preciso. 

O IRC ou Índice de Reprodução de Cor refere-se à fonte luminosa, mais 

especificamente a reprodução das cores com maior ou menor fidelidade em um 

determinado objeto ou superfície. Índices entre 50 e 80% apresentam reprodução 

moderada, entre 80 e 90% boa reprodução, e excelente reprodução quando entre 90 

e 100% (COSTA apud GRIGOLETTI, 2008, p.8). Ainda Philips (apud Grigoletti, 

2008, p.08) cita que há aplicações recomendadas para fontes de luz de acordo com 

o IRC e a aparência de cor. Por exemplo, em indústrias leves, com aparência da cor 

fria o IRC deve ser entre 70 e 85%. 
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2.1.3.2. A luz e suas propriedades frente ao olho humano  

 

 As propriedades da luz são os elementos que evidenciam as reações físicas 

do olho humano quanto a sua influência segundo padrões matemáticos. A 

sensibilidade como o próprio nome diz associa-se à condição de quão a retina é 

sensível a determinados tipos de radiação. Já que a retina não é sensível a todas 

elas, a sensibilidade ocorre junto à faixa do espectro visível (380 a 780nm).  

A seletividade refere-se à capacidade de interpretação por parte do cérebro, a 

partir da percepção do olho de certos comprimentos de onda de modo distinto, ou 

seja, cada comprimento de onda percebido pelo olho corresponde a uma cor 

diferente. 

Já a eficácia espectral relaciona-se aos graus de luminosidade em que a 

retina é mais ou menos sensível, sendo isto associado a determinadas cores de luz, 

esta alternância entre alta e baixa iluminação faz com que o olho use 

alternadamente cones e bastonetes, o que causa fadiga visual.  

A acomodação esta frente aos ajustes a diferentes distâncias dos objetos 

através de mecanismos como a curvatura do cristalino e contração ou distensão dos 

músculos ciliares. Quanto mais distante o objeto menor a visibilidade e esta pode ser 

melhorada com a distância do objeto através do aumento da iluminância (E).  

No caso da adaptação, o olho ajusta-se a diferentes luminâncias dos objetos 

através da abertura e fechamento da pupila, por exemplo, para o olho acomodar-se 

à escuridão são necessários cerca de 30 minutos, para acomodar-se à luz, cerca de 

3 minutos. 

 

2.1.3.3. Efeitos fisiológicos da iluminação e seus conceitos 

 

Os conceitos são colocados como respostas frente a uma atividade que 

solicita a visão. No campo visual encontram-se zonas graduais onde a retina se 

ajusta e garante variações de percepção, sendo que esta possui zonas concêntricas 

de sensibilidade; No seu campo visual central ou centro da atenção (2°) ocorre a 

máxima visão; Zona da tarefa visual (8° na vertical e 10° na horizontal); No entorno 

ou campo visual periférico (18° na vertical e 22° na horizontal) não há a necessidade 

de movimentação dos olhos; E o limite da zona de visão (cerca de 90°) onde há 

poucos cones, logo a percepção de cores  é pouco detalhada (Figura7).  
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Figura 7 – Campo de visão humano 

 

 
 
Fonte: (OSWALDO, 2014). 

 

A tarefa visual refere-se a qualquer atividade que exija o uso da visão, esta 

depende do tamanho de detalhe a ser distinguido, contraste de luminância, cor entre 

detalhe e seu entorno, velocidade e cuidado requeridos durante a realização da 

tarefa, e por fim o tempo durante o qual a tarefa é feita sem interrupção. 

Acuidade visual é a capacidade de ver distintamente detalhes em objetos ou 

superfícies, dependendo da idade do indivíduo, iluminação do objeto, tempo de 

exposição do objeto à vista e luminância do fundo.  

Persistência visual significa a tendência do olho em manter a imagem retida 

na retina por alguns segundos dependendo assim, do tempo de exposição do objeto 

e de sua luminosidade.  

A sensibilidade ao contraste é a capacidade do olho em discernir luminâncias, 

de acordo com a proximidade destas; Por exemplo, quanto menor o contraste, mais 

difícil se torna a leitura, o olho acaba se adaptando a uma luminosidade média, e em 

situações de baixo contraste é necessário aumentar o nível de iluminância cedida à 

tarefa visual; Em dias perfeitamente claros distingue-se uma diferença de 

luminâncias menor do que 1%, em condições de iluminação pobre tem-se 

dificuldade em distinguir superfícies com até 10% de diferença de luminâncias; Além 

disso, existem valores qualitativos do contraste em função da relação entre maior e 

menor luminância, de acordo com a tarefa visual e o entorno imediato, objeto e 

superfície de trabalho, geralmente segue uma proporção de 3:1, no caso de 

superfície de trabalho e entorno imediato, a proporção é de 10: 1 (30°), para a fonte 
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de luz e o fundo o contraste fica em 20: 1 (90°), e a máxima diferença no campo 

visual total de 40: 1 (120°). 

O desempenho visual está de acordo com o número de detalhes que o 

indivíduo percebe em determinado tempo, sendo que o tempo necessário para 

perceber um detalhe decresce com o aumento da iluminância. Já a eficiência visual 

reúne os conceitos de sensibilidade ao contraste, acuidade visual e desempenho 

visual.  

A saturação refere-se à luminância média do campo de visão, sendo o ideal 

um valor maior que 25.000 cd/m². As sombras permitem a percepção de objetos e 

texturas, e podem ser desejáveis ou não; Por exemplo, para tarefas como escrita e 

leitura, são indesejáveis.  

O ofuscamento é uma redução da eficiência visual, que para Iida (2005, 

p.466) é provocado por objetos ou superfícies de grande luminância, presentes no 

campo visual, para a qual os olhos não estão adaptados, assim associa-se ao 

contraste ou a saturação. Depende da luminância da fonte, luminância do fundo, 

tamanho relativo da fonte, posição relativa da fonte e número de fontes. Pode 

ocorrer: pela visão direta da fonte de luz – ofuscamento direto (faróis de veículos, luz 

do Sol, lâmpadas no campo visual, etc.) ou por reflexão – ou pelo ofuscamento 

indireto (superfícies polidas). Pode causar desde desconforto até incapacitação 

visual (KROEMER; GRANDJEAN, 2008, p.237). 

Existem meios de reduzir ou evitar o ofuscamento, por exemplo, reduzir a 

luminância da fonte, instalar elementos que controlem a intensidade ou reposicionar 

a distribuição da luz, além disso, posicionar a fonte de luz fora do ângulo de visão, 

eliminar reflexões indesejáveis e aumentar a luminância do entorno até um máximo 

aceitável. Ainda é possível reduzir os ofuscamentos com uma combinação 

adequada entre as iluminações direta e indireta, sendo a primeira aquela que incide 

sobre a tarefa e serve para melhorar o contraste; e a segunda é refletida nas 

superfícies do entorno como teto  e paredes ajudando na transição suave com 

outras áreas (Figura 8). 
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Figura 8 – Limitação de ofuscamento 

 

 
 
Fonte: (CRISTO, 2013). 

 

�}V}X} Luz: iluminação artificial 

 

Como mencionado, a luz natural rege muitos quesitos da vida humana desde 

permitir a visão, produzir efeitos fisiológicos - sintetização da vitamina D, regular 

atividades cíclicas animais como reprodução e migração, até influenciar no humor e 

comportamento das pessoas, como aborda Iida (2005, p.471) 

 

(...) Nos climas temperados, onde o dia tem menos duração durante o 
inverno, constatou-se maior incidência de estados depressivos, 
caracterizados por aumentos do sono e do apetite, ansiedade, menor 
disposição e dificuldades nos relacionamentos sociais. (...) 

 

No entanto, também já foi constatado, que a luz artificial passou a ter uma 

importância contínua e crescente na vida humana, prolongando o tempo para a 

realização das atividades cotidianas, nos horários em que a luz natural se torna 

insuficiente ao desenvolvimento da tarefa visual, sendo tanto um item complementar, 

(período diurno) ou item principal (atividades noturnas). Essa importância fica cada 

vez mais evidente ao complementar-se o pensamento de Iida (2005, p. 471), o qual 
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fala que os quadros depressivos abordados anteriormente foram tratados com 

fototerapia, expondo os pacientes a uma luz artificial de 2500 lux, para prolongar o 

dia até 6 horas. 

A luz artificial é representada pelas lâmpadas e luminárias. Segundo Neufert 

(2013, p.510) as lâmpadas são as fontes luminosas, já as luminárias servem de 

suporte para as lâmpadas possibilitando a distribuição da luz. Variados são os tipos 

de lâmpadas, desde sua invenção com a utilização de gases, seguidos dos 

filamentos metálicos até chegar à contemporaneidade onde podemos classifica-las 

em dois grandes grupos. Essa classificação se dá pelo tipo de produção da luz, ou 

seja, incandescente com espectro contínuo, assim como a luz solar, ou as de 

descarga, com um espectro descontínuo (IIDA, 2005, p.741). 

 

2.1.4.1. Tipos de lâmpadas 

 

Neufert, em seu livro “A arte de projetar em arquitetura”, aborda uma 

subdivisão classificatória dos tipos de lâmpadas. 

As lâmpadas incandescentes podem ser divididas em dois tipos principais, as 

incandescentes propriamente ditas e as incandescentes halógenas. As primeiras  

são como radiadores de temperatura, por possuírem um fio metálico condutor, que 

se torna incandescente, daí a nomenclatura, desse modo boa parte da energia é 

transformada em radiação térmica, o que torna baixa a sua capacidade de 

aproveitamento quanto a radiação emitida de luz visível, aproximadamente 1000 

horas, porém apresenta como ponto principal a sua excelente qualidade de 

reprodução de cor.  

Já as incandescentes halógenas, por possuírem um gás halógeno, a 

integridade do metal que compõe o filamento, no caso o tungstênio, é mantida, 

aumentando assim, sua capacidade de aproveitamento, até 6000 horas. Possuem 

um efeito brilhante, sendo adequadas para uso em spots, entretanto, boa parte 

destas necessitam de transformador por sua baixa voltagem. 

Lâmpadas de descarga devido a sua constituição, um gás colocado sob 

tensão que produz luz, possui elevada capacidade de aproveitamento e tempo de 

vida útil longo, até 20000 horas, além da baixa produção de calor. Seu 

funcionamento depende de reatores, com variada cor da luz, sendo seu nível de 

reprodução de cores de razoável a alto. 
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Dependendo do tipo do gás utilizado se dá o tipo da lâmpada e 

consequentemente sua cor. A lâmpada de mercúrio, de baixa pressão, é bastante 

utilizada em áreas comerciais e escritórios, já que os sistemas formados com elas 

proporcionam uma iluminação homogênea, com sombreamento suave, similar à luz 

diurna. As fluorescentes compactas vieram para substituir as incandescentes, 

possuem reatores integrados e capacidade intermediária. As fluorescentes 

tubulares, tubos de vidro preenchidos com gases nobres, que podem ser moldados 

e garante variação de cores, isso reflete seu uso em escala na área comercial e de 

propaganda.   

As lâmpadas de vapor de mercúrio e sódio são caracterizadas pela longa 

durabilidade e elevada capacidade de aproveitamento, em contraponto tem uma 

reprodução de cor reduzida. Estas características fazem com que sejam 

amplamente utilizadas em sistemas de iluminação externos, galpões, depósitos e 

fábricas. As halógenas são de vapor metálico, a alta pressão, com elevada 

capacidade de aproveitamento e boa reprodução cromática, muito utilizada como 

fonte luminosa pontual e compacta que permite seu direcionamento. 

Atualmente está sendo amplamente difundido o diodo emissor de luz (LED), 

que é constituído de um cristal que ao ser energizado produz luz, e com a variação 

do cristal há a variação de cores. Suas vantagens são muitas como a pequena 

dimensão da fonte luminosa - a lâmpada propriamente dita, pouca diminuição da 

eficiência luminosa no decorrer de seu uso, nenhuma radiação ultravioleta ou 

infravermelha, e uma capacidade de aproveitamento elevada, chegando até 50000 

horas. 

 

2.1.4.2.  Luminárias e sistemas de iluminação 

 

As luminárias são dispositivos que servem para a fixação das lâmpadas 

(GRIGOLETTI, 2008, p. 46). Tem como principais funções o direcionamento do fluxo 

luminoso da lâmpada possibilitando a adaptação da distribuição luminosa em 

conformidade com a finalidade a que se dispõe, e a proteção da lâmpada contra 

danos mecânicos ou químicos, bem como a proteção elétrica adequada. Além disso, 

um de seus pontos importantes é a possibilidade de amenizar ou eliminar o 

ofuscamento, por ocultar a lâmpada na direção da visão ou reduzir a luminância 

através de dispositivos de difusão da luz - as aletas, por exemplo. 
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O efeito que a luminária causa no fluxo de luz produzido pela lâmpada pode 

ser direto, semidireto, uniforme, misto, semi-indireto e indireto. 

Quanto aos sistemas de iluminação para Iida (2005, p. 472) estes podem ser 

divididos em três tipos principais, variam quanto à distribuição das luminárias, seu 

modelo e lâmpadas a serem utilizadas, de acordo com a tarefa a ser executada no 

determinado ambiente. O sistema de iluminação geral se dá pela distribuição regular 

de luminárias por toda a área, com um nível uniforme de iluminamento quanto ao 

plano de trabalho; acima das superfícies de trabalho deve haver um cruzamento dos 

cones de luz para não haver sombreamento. Quando há a necessidade de maior 

intensidade de iluminamento sobre a tarefa a ser realizada, opta-se pelo sistema de 

iluminação localizada, com a colocação de luminárias mais próximas aos locais de 

execução das tarefas, em contra partida o ambiente geral recebe menos luz. E por 

fim a iluminação combinada onde a iluminação geral é complementada com focos de 

luz localizada, em uma proporção de intensidade de 3 a 10 vezes maior de uma para 

outra. Pode se optar por este último tipo quando, por exemplo, a atividade necessita 

de iluminância local superior a 1000 lux; ou quando o trabalho precisa que haja 

discriminação de elementos com o uso de luz dirigida, como formas, texturas e/ou 

defeitos; ou então, no caso de obstáculos que dificultem a propagação da iluminação 

geral (Figura 9).  

 

Figura 9 – Sistemas de iluminação 

 

 
 
Fonte: (IIDA, 2005, p.473). 
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2.2 CONFORTO AMBIENTAL: ERGONOMIA E O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO 

 

Mesmo que inconscientemente, em todas as atividades do cotidiano é 

buscada uma maneira mais cômoda e eficiente de executar essas tarefas. Junto a 

isso o homem constantemente procura a adequação do espaço onde exerce essas 

atividades, de modo que estas adaptações venham a contribuir de forma positiva 

com o desenvolvimento destas tarefas. Neste panorama evidenciam-se dois 

elementos, que desde muito são estudados com a finalidade de atingir a satisfação e 

bem-estar humano, o Conforto Ambiental e a Ergonomia. O primeiro atende os 

espaços de forma mais abrangente, qualquer local onde o homem sofra influência, já 

o segundo volta-se ao cenário do trabalho, tanto do local em si, como os elementos 

e modos utilizados na execução de seus afazeres. 

O Conforto Ambiental, como sua própria nomenclatura trata, busca os 

melhores padrões de um local a ser utilizado pelo homem, compreendendo as áreas 

de térmica, acústica e iluminação. Para cada uma destas existem estudos, normas, 

parâmetros e regras específicas, que levam em consideração também a 

particularidade de cada ambiente em si, isso porque é grande o número de variáveis 

que a elas se relacionam, no caso da térmica, por exemplo, não somente a 

temperatura tem sua influência, mas a ventilação, a umidade e a radiação, o que 

ocorre também nas demais áreas. Essas variadas interferências são essenciais para 

a sensação de conforto e o bom desenvolvimento das atividades dos usuários, como 

também para respostas negativas a esta influência, que é o que fala Bertoli (2002, p. 

01): 

 

[...] Situação de desconforto, causada seja por temperaturas extremas, falta 
de ventilação adequada, umidade excessiva combinada com temperaturas 
elevadas, radiação térmica devida a superfícies aquecidas, pode ser 
bastante prejudicial. Alguns efeitos físicos desse desconforto podem ser 
sonolência, alteração de batimentos cardíacos e aumento de sudação. 
Psicologicamente também se observa alguns efeitos como a apatia e 
desinteresse pelo trabalho. Dependendo da atividade essa situação pode 
gerar graves acidentes de trabalho. [...] 

 

Em um ambiente mais singular, como o local de trabalho, esses mesmos 

elementos também geram grande interferência, senão mais, principalmente por se 

tratar de um sítio onde as atividades exercidas são mais específicas e padronizadas, 

que buscam como finalidade primordial a boa execução, a minimização ao máximo 
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de erros e os resultados positivos. Diante desta conjuntura e de como isso afeta o 

trabalhador deu-se início ao estudo da ciência multidisciplinar que agrega o sistema 

homem – máquina – ambiente, segundo Iida (2005, p. 02), a Ergonomia. Ainda pela 

etimologia da palavra, do grego, “regras do trabalho” Dul e Weerdmeester (2004, p. 

01) conceituam como “ciência aplicada ao projeto de máquinas, equipamentos, 

sistemas e tarefas, com o objetivo de melhorar a segurança, saúde, conforto e 

eficiência no trabalho”.  

A Ergonomia teve no século XX seu pontapé inicial, segundo Iida (2005, p.05) 

foi em 12 de julho de 1949 na Inglaterra que um grupo de cientistas e pesquisadores 

passaram a discutir e formalizar esse ramo da ciência multidisciplinar. Já existiam 

estudos anteriores relacionados ao tema, onde se tratava de fisiologia ou psicologia 

do trabalho, mas foi só a partir desta época que recebeu o status de disciplina, tendo 

seus conhecimentos difundidos no âmbito industrial e militar.  

Tendo em vista a conceituação desta ciência é possível datar sua presença já 

na pré-história, desde os primeiros materiais utilizados como utensílios, pedras e 

madeiras, que auxiliaram o homem a se adaptar ao meio de forma mais cômoda, a 

facilitar as tarefas de caçar, cortar e esmagar, sendo que “a preocupação de adaptar 

o ambiente natural e construir objetos artificiais para atender às suas conveniências, 

sempre esteve presente nos seres humanos desde os tempos remotos” (Iida, 2005, 

p.05). 

Assim como o Conforto Ambiental, a Ergonomia também apresenta em seu 

escopo estudos para as áreas de térmica, iluminação e acústica, voltadas ao local 

de trabalho, e vai muito além destes fatores ambientais. Inter-relaciona elementos 

antropométricos, fisiológicos e biomecânicos; processos mentais, cognitivos e 

comportamentais; como também sistemas organizacionais, de comunicação e de 

processos no âmbito fabril (Figura 10).  
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Figura 10 – Iluminação de interiores em ambientes de trabalho 

 
Fonte: (Redação Fórum da Construção, 2016); (DINIS, 2013) 
 

Diante dessa grande enumeração de elementos que compõe a Ergonomia, 

todos tem sua relevância indubitável e requerem atenção e estudos. No caso da 

iluminação, natural ou artificial, pode trazer tanto benefícios quanto deficiências. Um 

planejamento eficiente tanto da iluminação em si quanto da utilização das cores 

pode aumentar a satisfação no ambiente de trabalho, consequentemente 

aumentando a produtividade, além de outros benefícios individuais como a redução 

da fadiga, da monotonia e dos acidentes. Caso contrário, a negligência da utilização 

adequada dos níveis de iluminação para determinadas tarefas pode ter como 

consequência problemas físicos como dor de cabeça e problemas de visão.  

Segundo Mascaró apud Bertoli (2002, p.01) “as necessidades de iluminação 

num ambiente estão relacionadas a uma percepção visual adequada, a qual será 

conseguida se houver luz em quantidade e qualidade suficientes”. Para tanto além 

da boa iluminação para a execução das tarefas, existem necessidades biológicas do 

próprio homem, as quais afetam o processo de percepções visual e psicológica, 

como a orientação espacial, a manutenção da segurança física e a orientação no 

tempo. Assim, para análise e avaliação da qualidade luminosa de um ambiente 

devem ser considerados os níveis de iluminação recomendados à tarefa em 

questão, os níveis de iluminação observados, a uniformidade e níveis de contraste, 

ofuscamento, cores, insolação direta e iluminação natural e artificial.  
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2.2.1 Qualidade da Iluminação: parâmetros e diretrizes de projeto 

 

Um projeto voltado para iluminação vai além da simples escolha de uma 

luminária ou lâmpada a ser utilizada, já que vários elementos presentes no ambiente 

acabam tendo influência neste sistema, segundo Martins (2004, p. 05) “o ponto de 

partida de cada projeto de iluminação será sempre o próprio espaço, seus detalhes 

de construção, sua finalidade, e a tarefa visual envolvida”. É imprescindível ter 

conhecimento do local a ser projetado ou reformulado, ter em mãos projeto 

arquitetônico e/ou desenho de levantamento, detalhes construtivos de teto e 

paredes, permitindo o conhecimento preliminar das respectivas refletâncias, além de 

cálculos referentes às proporções de luminância do interior, quanto a revestimentos 

e mobiliário ou equipamentos, para poder determinar número e tipo de sistema de 

iluminação a ser implantado, visto que segundo Iida (2005, p. 470) a claridade do 

ambiente não é determinada somente pela intensidade da luz, mas também pelas 

distâncias das fontes e pelo índice de reflexão dos elementos que compõe o 

ambiente.  

Além do que, como já mencionado, a qualidade da iluminação tem 

fundamental influência nas pessoas que frequentam determinado ambiente.  

 

Um bom sistema de iluminação, com o uso adequado de cores e a criação 
dos contrastes, pode produzir um ambiente de fábrica ou escritório 
agradável, onde as pessoas trabalhem confortavelmente, com pouca fadiga, 
monotonia e acidentes, e produzam com maior eficiência. (IIDA, 2005, 
p.470) 
 

Deve se ater ainda, diante de todos os elementos que compõem este sistema, 

que um elemento acabe se sobrepondo a outro, com a necessidade de serem 

pensados em conjunto, seja iluminação natural, artificial, indireta ou direta, e tendo 

em mente que de acordo com Martins (2004, p.05) o objetivo mais importante para o 

ambiente é o provisionamento de boas condições no plano de trabalho em conjunto 

com a criação de um ambiente visual completo, proporcionando uma influência 

positiva no bem estar dos usuários.  

Grigoletti (2008, p.21 e 22) aborda que existem duas vertentes a se atentar 

em um projeto de iluminação, as quantitativas e as qualitativas. Quando se fala em 

quantidade deve-se relacionar a tarefa visual que se desenvolverá no local, tamanho 

do detalhe do objeto foco que deve ser percebido, a distância entre o olho e este 
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objeto, o tempo de exposição deste processo, além de fatores socioculturais – 

condições físicas do trabalhador e sua instrução para o trabalho - e econômicos,  

como o processo de fabricação em si.  

Já no caso da qualidade esta depende da distribuição de luminárias, 

geralmente buscando a ausência de ofuscamento, os contrastes adequados através 

da proporção de luminâncias, a direcionalidade das fontes de luz, a aparência e 

interpretação das cores, além dos efeitos psicológicos e estéticos, relacionados 

diretamente ao ser humano e ambiente respectivamente. Quesitos estes 

corroborados por Lamberts (apud Grigoletti, 2008, p.20) ao dizer que “Boa 

iluminação deve ter direcionamento adequado e intensidade suficiente sobre o local 

de trabalho, bem como proporcionar boa definição de cores e ausência de 

ofuscamento” e complementados por Neufert (2013, p.516) 

 

Uma boa solução de iluminação precisa atender às exigências dos fatores 
econômicos, funcionais e ergonômicos. Ao lado destes critérios 
quantitativos, devem ser observados os valores qualitativos, principalmente 
os que dizem respeito à arquitetura.  

 

~lguns elementos sempre devem estar em pauta neste tipo de projeto e 

serem considerados de modo tanto qualitativo quanto quantitativo. O entorno visual 

ou campo visual total, no que diz respeito à suficiência de iluminação para o 

desenvolvimento da tarefa, levando-se em conta segundo Martins (2004, p.06) o 

nível de iluminação – iluminância necessária para o ambiente em função da tarefa 

visual que será desenvolvida no local, NBR 5413 – para cada tipo de atividade, a 

distribuição de forma adequada das luminâncias das superfícies, e os efeitos 

causados por estes como o ofuscamento, devendo eliminá-lo no caso da existência 

deste e pontos de sombreamento, sendo que estes elementos são direcionados a 

iluminação geral do ambiente (Figura 11).  
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Figura 11 – Disposição da iluminação geral 

  
Fonte: (NEUFERT, 2013, p.516) 

 

Quando se fala de ofuscamento se tem em vista os contrastes das fontes de 

iluminação e a luminância das superfícies localizadas no ambiente visual, que 

podem reduzir o conforto e a visibilidade. No entanto, existem graus de aceitação da 

quanto aos contrastes dependendo de circunstâncias especificas, já que vários 

fatores estão envolvidos, tais como idade da pessoa, tamanho da fonte de 

ofuscamento, sua distância da linha de visão do observador e a intensidade da 

iluminação geral da sala.  

Desse modo, segundo Kroemer e Grandjean (2008, p.237) existem algumas 

regras gerais para prevenir o ofuscamento, como a existência de uma aparente 

luminância igual entre objetos e superfícies no campo de visão, com um contraste na 

proporção de 3:1, no caso, da periferia e o campo visual esta relação deve ficar até 

10:1. Para o campo de trabalho deve-se trabalhar com sua superfície mais clara no 

meio e mais escura em direção às margens de preferência. Quanto às fontes de luz, 

estas não devem contrastar com o fundo em mais de 20:1, sendo o máximo de 

contraste luminoso permissível dentro de todo o ambiente a razão de 40:1. Também 

se utiliza como meio para reduzir o ofuscamento a colocação de vários focos de luz, 

ao invés de um único, além do aumento do nível de iluminação ambiental em torno 

da fonte de ofuscamento, diminuindo o brilho relativo. As luminárias também tem em 
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sua distribuição no ambiente fator relevante, visto que elas servem para proteger os 

focos de luz colocando um obstáculo entre a fonte e os olhos (Iida, 2005, p.475), 

(Figura12).  

 

Figura 12 – Distanciamento entre fontes luminosas 

  
Fonte: (NEUFERT, 2013, p.515) 

 

Nessa linha de pensamento deve-se atentar também para os níveis de 

iluminância que em níveis acima de 1000lx além do ofuscamento podem aumentar o 

risco de reflexos, fortes sombras e contrastes excessivos. No caso da necessidade 

de iluminação deste nível ou maior Kroemer e Grandjean (2008, p.236) recomendam 

a utilização de luminárias de trabalho individuais, em combinação com a iluminação 

geral, evitando assim criar muito contraste, como exemplo tem-se para luminárias de 

trabalho de 500lx, a iluminação geral deve ficar na faixa de 150lx, devendo ambas 

aumentar proporcionalmente. 

~ refletância, que se refere especificamente ao tipo do material de 

acabamento da superfície refletora e sua cor. Grigoletti (2008, p. 20) indica cores 

claras para paredes, forros, móveis e máquinas, o que aumentará a reflexão da luz 

pelas superfícies, melhorando o aproveitamento da luz, com maior difusão, 

suavizando sombras e reduzindo contrastes excessivos e o ofuscamento. No caso 

das superfícies metálicas, encontradas principalmente nas máquinas e 

equipamentos devem ter acabamento fosco ou semi-fosco, evitando assim 

acabamentos brilhantes.   

Ainda quanto às fontes luminosas, é imprescindível que estas estejam 

arranjadas, em composição com as superfícies, de tal forma não haja reflexo que 

incida sobre o olho durante a tarefa visual, assim a linha do olho até a fonte de luz 

deve formar um ângulo maior do que 30° acima do horizonte (KROEMER; 

GRANDJEAN, 2008, p. 239). Neufert (2013, p. 516) complementa dizendo que “a 
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iluminação deve ser dirigida preferencialmente das laterais para o plano de trabalho, 

considerando um cone de distribuição luminosa”.  

Outro elemento, tão importante quando as fontes de luz artificial, seriam as 

janelas, visto serem o ponto de entrada de luz natural principal, também podendo 

ser complementados pela iluminação zenital em edificações de um único pavimento. 

Em prédios de vários andares, não se pode promover a iluminação pela cobertura, 

aproveitando-se assim da luz lateral, sendo necessária a existência de grandes 

superfícies envidraçadas, segundo Iida (2005, p.473) a iluminação natural é efetiva 

até uma profundidade de duas vezes a altura da janela, acima do plano de trabalho. 

As janelas devem ficar na altura das mesas e aquelas de formatos mais altos na 

vertical, são mais eficazes para permitir uma penetração mais profunda da luz. 

Do mesmo modo que as fontes artificiais as janelas necessitam de requisitos 

para efetivamente ter influência na iluminação geral do ambiente de modo positivo. 

Deve-se evitar a incidência direta da luz solar sobre superfícies envidraçadas, pois 

também é responsável por gerar ofuscamento, mesmo que o sol não atinja 

diretamente a janela, a claridade junto aos grandes panos de vidro, tende a provocar 

desconforto visual. Assim para Kroemer e Grandjean (2008, p. 238) as janelas 

devem ser equipadas, com persianas ou com cortinas, de forma que o contraste 

excessivo possa ser evitado em dias de sol, outra diretriz a se tomar partido é a 

colocação dos postos de trabalho em ângulo reto com a janela, podendo evitar tanto 

o ofuscamento direto quanto o indireto. 

 

2.3. PADRÕES E INDÍCES: LEGISLAÇÃO (NR E NBRs)  

 

As Normas Regulamentadoras (NRs) se colocam como um conjunto de 

procedimentos e requisitos referentes à segurança e medicina do trabalho e que 

segundo o Ministério do Trabalho e Previdência Social (BRASIL, 2016):  

 

(...) são de observância obrigatória pelas empresas privadas e públicas e 
pelos órgãos públicos da administração direta e indireta, bem como pelos 
órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, que possuam empregados 
regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).   
 

Para tanto devem ser tomadas como um manual de efetivação da segurança 

do trabalho dentro das empresas. Para o caso de avaliações do ambiente de 

trabalho faz-se essencial o uso da NR17 a qual traz em seu escopo a Ergonomia, 
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ciência esta que rege a iluminação dentro do ambiente laboral. Norma esta 

estabelecida de acordo com a Portaria n° 3.214/78, da Secretaria de Segurança e 

Saúde no Trabalho, que além do já citado, 

 

(...) estabelece parâmetros que permitem a adaptação das condições de 
trabalho às condições de trabalho às características pscicofisiológicas dos 
trabalhadores, de modo a proporcionar um máximo de conforto, segurança 
e desempenho eficiente (...). (SOUZA, 2015, p.03) 
 

Já as NBRs, Normas Brasileiras - terminologia adotada pela Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), instituição privada - referem-se a 

documentos que trazem regras, diretrizes, características ou orientações para 

produtos, serviços, materiais ou processos. Por não serem estipuladas por um órgão 

público, estas normas se apresentam como recomendações, no entanto podem ser 

de cunho obrigatório quando existem leis ou NRs que exigem seu cumprimento.  

Quanto à iluminação duas destas são de relevância para elaboração de 

avaliações e tomada de parâmetros, a NBR 5413 - Iluminância de interiores e a NBR 

5382 - Verificação de iluminância de interiores. A primeira é responsável por trazer 

índices ideais de iluminância de variados ambientes para comparação e aplicação. A 

segunda tem como objetivo trazer o método pelo qual se faz a verificação da 

iluminância de interiores, em especial para áreas retangulares.  

As normas mencionadas com seus parâmetros, indicações e particularidades, 

visam atender questões de legislação e padrões ideais, atendendo os objetivos de 

adequar ambientes de modo ergonômico no que se trata de iluminação.  

 

2.4. MARCENARIA: INDÚSTRIA MOVELEIRA DE PEQUENO PORTE 

  

A fabricação de móveis, em especial os de madeira, se caracteriza como uma 

das vertentes fabris mais tradicionais no Brasil, isto por sua origem ter ocorrido com 

a chegada dos imigrantes europeus ainda no século XIX (GALINARI; JUNIOR; 

MORGADO, 2013, p.03). Visto que italianos e alemães tinham enraizada em sua 

cultura a manufatura da madeira, tanto como atividade laborativa, com serrarias e 

fabriquetas, como no seu cotidiano, na construção de suas casas, utensílios 

domésticos e peças decorativas.  

No início, esse ramo de atividade foi fomentado pela abundância de madeira 

existente no território brasileiro, madeiras duras de alto grau de rendimento, que por 
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este motivo foram amplamente utilizadas até praticamente sua escassez. Assim, a 

matéria-prima para a atividade moveleira foi aos poucos sendo “substituída” por 

madeira de origem de áreas reflorestadas.  

Essa mudança de cenário foi feita gradativamente junto às grandes indústrias 

e do mesmo modo as pequenas marcenarias tiveram que se adequar, pois 

dependiam do mesmo tipo de matéria-prima. Com o desenvolvimento do setor de 

reflorestamento novos produtos surgiram, e as pranchas laminadas e aglomeradas 

foram tomando espaço nesta atividade, sendo amplamente difundidos o MDF e o 

MDP, cenário este corroborado por dados da Associação Brasileira da Indústria de 

Painéis de Madeira, sendo do total de madeira consumida para a produção de 

móveis no Brasil, em 2008, 36% madeira reflorestada (pinus e eucalipto), 57% 

painéis de madeira e somente 7% madeira maciça (GALINARI; JUNIOR; 

MORGADO, 2013, p.06) 

Não somente o tipo de material utilizado, mas também as mudanças quanto 

ao produto a ser oferecido afetaram o desenvolvimento do setor. As peças soltas, às 

vezes produzidas em série ou então com desenho exclusivo feito pelos pequenos 

artesãos, deram espaço aos móveis planejados, fator este fortemente impulsionado 

pelo setor imobiliário visto a diminuição das áreas úteis dos imóveis, fazendo com 

que o espaço tenha que ser mais bem aproveitado, dando espaço à entrada cada 

vez mais forte do design e da arquitetura de interiores neste mercado, os padrões de 

layout, dimensões e uso foram aos poucos modificados, e mais uma vez todo o setor 

teve que se adaptar.  

Além das alterações, quanto da matéria-prima utilizada e da padronização do 

mobiliário, outros elementos acabam por tornar cada vez mais o setor moveleiro 

heterogêneo. O uso dos móveis, podendo ser residenciais, para o setor de serviço 

ou área institucional; a classe de consumo a ser atingida pelo produto final; e até 

mesmo a faixa etária do consumidor contribui para um panorama de mercado 

pulverizado, dotado de variados nichos, e ainda como cita Galinari, Junior e 

Morgado (2013, p.04), com presença marcante de micro e pequenas empresas. 

Mesmo com tantas nuances permeando o setor este tem sua importância 

claramente percebida na economia brasileira, com sua geração de empregos e 

disseminação pelo território nacional. Segundo alguns dados da Movergs (2015), 

entre 2010 e 2014, houve aumento de 27,7% no número de empresas de móveis em 

atividade no país, o crescimento da produção foi de 14,0%, equivalente a uma 
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expansão anual média de 3,3%. Em 2014 o investimento foi de R$ 1,3 bilhão, sendo 

que no período de 2010 a 2014, os investimentos nacionais no setor cresceram 

77,2%. Ainda o mesmo estudo apresenta a estratificação dos principais nichos em 

que o setor está dividido, 69,5% corresponde à produção seriada, ficando a 

produção de modulados em segundo lugar, com 16%, a de planejados com 9,5% e a 

sob desenho com 5,0% das empresas.  

Na indústria de grande porte com a padronização da produção, a 

mecanização cada vez mais frequente e o uso da engenharia de segurança do 

trabalho em conjunto com a engenharia de produção, há a busca cada vez maior por 

atingir altos níveis de produtividade e padrões de satisfação dos colaboradores, 

além da aplicação da legislação. No entanto as grandes empresas (250 ou mais 

empregados) correspondem a somente 1% do total, as médias (50 a 249 

funcionários) representam 4,9%, ficando as pequenas (10 a 49 empregados) com 

20,8% e as micro (de 1 a 9 empregados) com 73,6% (MOVERGS, 2015, p. 48).  

Além disso, o setor apresenta o emprego relativamente intensivo de mão de 

obra, reduzido dinamismo tecnológico e alto grau de informalidade, intensificado 

pela existência de etapas do processo produtivo cuja automação é difícil, como a 

montagem, evidenciando a grande heterogeneidade do setor no tocante ao uso de 

tecnologias. O que torna nas pequenas fábricas este cenário de padronização quase 

utópico, onde a técnica e a fiscalização passam distantes. Sem existir um padrão 

tanto de produção como do ambiente de trabalho, isto faz com que os profissionais 

destes locais estejam à mercê da falta de segurança, com possibilidades diárias de 

acidentes, desconforto para execução de suas atividades, o que muitas vezes 

resulta em baixa produtividade.   

Mesmo que nas pequenas marcenarias não haja um controle efetivo dos 

meios de produção, estas necessitam de um planejamento funcional (layout), muitas 

vezes este derivado do funcionamento industrial, por se utilizarem de maquinário 

similar que devem apresentar delimitações tanto para aproveitamento, em favor dos 

fatores econômicos, custos e tempo de produção, quanto para a própria segurança e 

questões ergonômicas.  

Neufert (2013, p.286) aborda alguns condicionantes básicos, e de se dizer 

mínimos, a serem percebidos nestes layouts, como a disposição de máquinas 

segundo a sequência de trabalho, a separação do recinto de maquinário das áreas 

de controle e escritórios, iluminação em contraluz em todas as áreas de trabalho – 
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preferência através de janelas corridas, com peitoril de 1m a 1,35m, eliminação da 

serragem, pó e lascas com aspiradores mecânicos, além do controle do ruído. Ainda 

menciona dois possíveis arranjos de fluxo geral de produção, um para marcenarias 

médias (acima de 10 empregados), sendo este em ‘U’ ou circular (quadrado), e um 

para pequenas marcenarias (até 10 empregados), um sistema de produção em 

linha.   
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3. METODOLOGIA 

 

Para alcançar o objetivo proposto para este trabalho, foi realizada uma 

avaliação de iluminação de uma Marcenaria situada na cidade de Fraiburgo, Estado 

de Santa Catarina, cuja atividade desenvolvida é a produção de mobiliário sob 

medida, que tem como matéria-prima o MDF, do inglês, painel de fibra de média 

densidade. 

Este capítulo tem como finalidade apresentar a metodologia que utilizada no 

trabalho, buscando elucidar toda a ação a ser desenvolvida no método, também 

descrevendo a caracterização da pesquisa, técnica de coleta de dados, forma e 

análise dos mesmos, visto que:  

 

A metodologia da pesquisa num planejamento deve ser entendida como o 
conjunto detalhado e sequencial de métodos e técnicas científicas a serem 
executados ao longo da pesquisa, de tal modo que se consiga atingir os 
objetivos inicialmente propostos e, ao mesmo tempo, atender aos critérios 
de menor custo, maior rapidez, maior eficácia e mais confiabilidade de 
informação (BARRETO; HONORATO apud TIMBÓ; ANGELIERI, 2011, 
p.11). 
 

Tratando-se de uma pesquisa de abordagem quantitativa buscaram-se dados 

relevantes ao tema iluminação, sendo este aplicado à indústria de móveis de 

pequeno porte (marcenaria) a partir das características presentes no ambiente a ser 

pesquisado, bem como dados técnicos e científicos para comparação. Desenvolveu-

se em duas frentes, uma revisão bibliográfica, pela qual foram retirados a 

conceituação básica de termos correlatos ao tema e parâmetros para a elaboração 

do levantamento e comparações com os resultados obtidos; e a efetivação do 

levantamento propriamente dito e coleta de dados in loco. 

O objeto de estudo apresenta um processo produtivo de pequeno fluxo e um 

número reduzido de funcionários, sendo dois colaboradores fixos, um marceneiro e 

um auxiliar de marcenaria, e um terceiro eventual, também caracterizado como 

auxiliar.  

Neste local são desenvolvidas atividades referentes ao trabalho com madeira 

processada, MDF, ocorrendo desde o recebimento e acondicionamento da matéria-

prima, até a finalização no móvel e sua estocagem, até ocorrer sua entrega. 

Decorrem variados processos como corte, desempeno, furação, colação de fitas, 

montagem e desmontagem.  
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Em todas estas etapas a iluminação se faz de suma importância: pela 

necessidade de boa visualização quanto às cores e padronagem do material 

utilizado; pela segurança dos trabalhadores, visto a variada utilização de 

equipamentos que apresentam alto grau de periculosidade, como serras, furadeiras 

e fresas; ou também pelo nível de acuidade visual necessária para questões de 

detalhes e acabamentos que muitos dos móveis ali produzidos exigem. 

Para tanto o conhecimento do local é de suma importância, não somente 

saber quais atividades existem em uma marcenaria, mas ainda mais relevante, 

saber como elas ocorrem e como o processo está disposto no ambiente em questão. 

Desse modo, visitas ao local para levantamento, desde layout até parâmetros de 

iluminação propriamente ditos, foram necessários.  

Além de uma abordagem geral, com as medições físicas do ambiente, 

metragem quadrada, tomada de pé-direito, reconhecimento do layout e a disposição 

do mobiliário e maquinário, captura de imagens para analises posteriores e 

ilustração da pesquisa, foram feitas medições quanto à iluminação em específico. 

Utilizou-se a metodologia apresentada pela NBR 5312 (1985), pois esta trata da 

verificação de iluminância de interiores, e adota padrões e procedimentos para que a 

medição ocorra em áreas retangulares, através da iluminância média sobre um 

plano horizontal, proveniente da iluminação geral, sendo que este plano deve estar a 

uma distância de 80cm do piso e sobre o qual será posicionada a fotocélula de 

captação. 

Alguns elementos devem ser considerados para este estudo, como a 

aparelhagem a ser utilizada e as condições ambientais existentes. A medição será 

feita com o uso de um instrumento com fotocélula, luxímetro, atentando para o 

período de estabilização pré-medição, entre 5min e 10min. Deste modo e com a 

utilização correta dos métodos de verificação compatíveis com a área de estudo, os 

valores de iluminância média obtidos devem ter um erro máximo de 10%. 

Para este ambiente em questão, o método de verificação se enquadra no item 

4.1 da norma mencionada acima (Figura 13), o qual se refere a um campo de 

trabalho retangular, iluminado regularmente por fileiras espaçadas simetricamente 

em duas ou mais, desse modo, deve seguir as instruções de medição contidas nos 

seus subitens, elaborando médias aritméticas, obtendo no fim deste processo a 

iluminância média dada pela expressão abaixo, onde N refere-se ao número de 

luminárias por fila e M ao número de filas.  
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iluminância média=
R!(N-1)(M-1)+Q!(N-1)+T!(M-1)+P

N.M
 

 

Figura 13 – Campo de trabalho retangular, iluminado com fontes de luz em padrão 

regular, simetricamente espaçadas em duas ou mais fileiras

 
Fonte: (ABNT, 1985, p.03) 

 

Para a obtenção dos dados necessários para esta análise, foram coletadas 

informações em três dias distintos, observando a variação de iluminação natural e 

sua influência sobre os parâmetros de iluminância internos e da iluminação artificial 

do ambiente. Também levou-se em conta o turno de trabalho dos funcionários, que 

ocorre das 07:30 as 12:00 pela manhã, e à tarde das 13:30 as 18:00, a partir disso, 

nos dias avaliados, duas medições foram feitas para poder acompanhar as 

diferentes nuances que podem existir durante a jornada de trabalho, e sua influencia 

no resultado final. 

Posteriormente à coleta de dados, efetuam-se os cálculos a partir da 

formulação dada pela NBR 5312, já apresentada. Com o total de seis medições é 

possível constatar a situação do ambiente em questão quanto a sua iluminação 

geral, e se esta se encontra dentro dos parâmetros recomendados pela norma NBR 

5413, que para marcenarias e carpintarias, em seu item 5.3.59, apresenta três níveis 
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de atividades a serem consideradas para possível comparação. No caso de 

serragem e aparelhamento, trabalho grosseiro, os índices de iluminância ficam entre 

150 - 200 - 300lx; para dimensionamento, plainagem, lixamento grosso, 

aparelhamento semipreciso, colagem, folheamento e montagem entre 200 - 300 - 

500lx; e para aparelhamento de precisão, lixamento fino e acabamento os índices 

devem chegar a 300 - 500 - 750lx. 

De posse dos dados coletados e feita a análise da iluminação do ambiente da 

marcenaria, foi possível vislumbrar um panorama de como se encontra a situação do 

local, quais os elementos que mais tem influência, tanto positiva quanto 

negativamente e poder assim apresentar recomendações para a adequação do 

ambiente, baseadas em pesquisa à literatura relacionada ao assunto, elencando 

possibilidades de melhorias a serem aplicadas, para então, atingir os níveis e 

melhorar a qualidade ambiental e laboral dos usuários do local. 
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4. RESULTADOS 

 

4.1.  O OBJETO DE ESTUDO E O DIÁRIO DE LEVANTAMENTO 

 

4.1.1. Levantamento físico do objeto de estudo 

 

A Marcenaria, objeto de estudo, encontra-se no município de Fraiburgo/SC, 

em um espaço alugado, o qual não foi construído para o fim de comportar uma 

microempresa de produção de móveis de madeira. 

Como já mencionado a marcenaria apresenta em seu quadro laboral dois 

funcionários fixos, marceneiro e auxiliar, e um terceiro flutuante, também auxiliar. 

Ambos são responsáveis pelas atividades gerais da produção, sendo a parte de 

corte, com a utilização da serra e esquadrejadeira função do marceneiro (bem como 

o planejamento de corte) e as atividades de acabamento como a utilização da 

desempenadeira e coladeira de borda para o auxiliar. 

 Por se tratar de uma fábrica de pequeno porte, a produção ocorre de modo 

contínuo, mas em baixa escala, não exigindo um alto grau quanto a velocidade, 

porém por se tratar de um trabalho que requer detalhe e qualidade, apresenta a 

exigência da precisão, além do maquinário que se utiliza, que confere alto grau de 

periculosidade, podendo causar graves acidentes.  

Este trabalho focou no levantamento da iluminação geral do local, através do 

método de medição de iluminância do ambiente com luxímetro. Este levantamento 

consistiu em duas etapas principais, a primeira de reconhecimento do espaço físico, 

onde foram analisadas suas dimensões nos três eixos, largura, comprimento e 

altura; a estrutura que compunha o local, como pilares, vigas e aberturas, além dos 

revestimentos de piso, paredes e forro; a distribuição dos equipamentos, mobiliário, 

ferramentas e materiais existentes no processo de fabricação; bem como a estrutura 

física quanto à iluminação propriamente dita, a tipologia e distribuição de luminárias 

e lâmpadas.  

É uma edificação de dois pavimentos, sendo que a atividade em questão só é 

exercida no pavimento térreo da mesma. Possui uma área de 268m² 

aproximadamente, nos quais estão distribuídos setores de produção, estoque de 

materiais, depósito de ferramentas e estoque de peças prontas.  
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Neste ambiente encontra-se o maquinário necessário ao processo produtivo, 

sendo este composto por uma coladeira de borda, uma furadeira múltipla, um 

motoesmeril, uma furadeira de bancada, uma tupia de mesa, uma plaina 

desempenadeira, uma esquadrejadeira, uma serra esquadria, compressor e coletor 

de pó, além de ferramentas manuais como alicate, furadeira, parafusadeira e chaves 

(Figura 14).  

 

Figura 14 – Planta baixa do objeto de estudo (Marcenaria) 

 
Fonte: (Elaboração do autor, 2016) 
 

A edificação, como um todo, foi construída com estrutura de concreto e 

fechamentos em alvenaria. A estrutura de concreto, vigas e pilares, assim como a 

laje superior, composta por vigotas e tavelas, não apresentam acabamento. As 

paredes de alvenaria apresentam reboco de cimento e o piso é em concreto alisado.  

Uma de suas laterais é uma parede cega, onde não há captação de 

iluminação natural, sendo neste espaço o local de depósito de chapas de MDF e 

mobiliário já executado. Na outra lateral é onde estão dispostas as aberturas, por 

onde há entrada de luz natural, e estas estão voltadas para fachada a Oeste, são 

janelas do tipo basculante com vidro incolor fantasia martelado. Ainda nesta mesma 

fachada na parte superior da parede existem cobogós que auxiliam na ventilação do 

ambiente (Figura 15). 
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Figura 15 - Imagem geral do objeto de estudo 

 
Fonte: (Elaboração do autor, 2016) 
 

Como parte do levantamento, foram elencadas as luminárias existentes no 

local, bem como o tipo de lâmpadas que compunham o sistema de iluminação. 

Observou-se a falta de padronização deste sistema havendo cinco tipos de 

luminárias, em geral luminárias tipo calha com padronagem diversa e ainda 

luminária tipo soquete. A tipologia das lâmpadas também é diversa variando entre 

tubulares (2 x 40W), incandescentes e fluorescentes compactas (Figura16). Foi 

constatada a inexistência de lâmpadas em alguns pontos de ligação, bem como o 

fato de algumas destas estarem queimadas.  

 

Figura 16 – Imagens de luminárias e lâmpadas existentes 

 
Fonte: (Elaboração do autor, 2016) 
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Além disso, todos os pontos encontram-se fixados junto ao teto, tendo em 

média uma distância de 2,12m da superfície dos postos de trabalho, já que o pé-

direito é de 2,92m e a média das bancadas de trabalho é de 80cm. Outra 

observação é quanto à distribuição do sistema. Esta é feita nas áreas entre as 

intersecções das vigas junto ao forro, e por se tratar de uma iluminação geral nem 

todas as estações de trabalho e maquinário possuem sua área recebendo a 

iluminação necessária (Figura17). 

 

Figura 17 – Levantamento de luminárias e lâmpadas existentes 

 
Fonte: (Elaboração do autor, 2017) 
 
 
4.1.2. Levantamento dos níveis de iluminância  

 

Em uma segunda etapa munida dos materiais necessários e já com o layout 

do ambiente em mãos, foi executada a medição dos níveis de iluminância de acordo 

com o padrão apresentado na metodologia. Esta ocorreu levando-se em conta os 

turnos de trabalho da fábrica, bem como os horários, além de variações quanto às 
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condições climáticas diversas. Como resultado adquiriu-se um total de seis 

medições, com características distintas. 

De acordo com os turnos de trabalho, em cada dia que ocorreram as 

medições, o levantamento foi efetuado no período matutino, entre as 07h30min e 

09h30min, e no período vespertino das 16h00min as 18h00min. Vale ressaltar que 

as medições se deram durante o horário de verão. Quanto ao tempo utilizado para 

as medições levou-se em conta o preparo do material, estabilização do equipamento 

de medição, e a efetiva medição dos 18 pontos necessários segundo a metodologia 

utilizada (Figura18). E para haver uma abrangência do estudo o levantamento 

ocorreu em três dias distintos quanto a condições climáticas, o que gerou 6 cenários 

distintos a serem avaliados: cenário 1 – manhã de céu limpo com Sol; cenário 2 – 

tarde de céu limpo com Sol; cenário 3 – manhã de céu parcialmente nublado; 

cenário 4 – tarde de céu limpo com Sol; cenário 5 – manhã de céu nublado; e 

cenário 6 – tarde de céu parcialmente nublado. 

 

Figura 18 – Layout dos pontos para as medições de iluminância segundo NBR 5382

 
Fonte: (Elaboração do autor, 2016) 
 
 

A medição propriamente dita iniciou com a estabilização do luxímetro, por 

cerca de 10 minutos, posicionado sobre uma estação de trabalho de 80cm, sendo 

esta a altura de referência (Figura19). Este elemento foi utilizado como base de 

apoio em todos os pontos distribuídos pelo ambiente onde ocorreram as medições. 
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Durante o levantamento todas as lâmpadas, que se encontravam funcionando, 

foram deixadas ligadas. Além disso, não foi feito nenhum rearranjo nos 

equipamentos e possíveis anteparos, como mobiliário já produzido, para manter a 

integridade e realismo quanto às condições existentes no local, sendo este o cenário 

que a fábrica se encontra diariamente. 

 

Figura 19 – Luxímetro e estação de trabalho utilizada como plano de referência 

 
Fonte: (Elaboração do autor, 2017) 
 
 

As medidas resultantes foram anotadas junto ao layout com os pontos de 

referência em todos os seis períodos de levantamento (Apêndice I). Na sequencia, a 

partir dos resultados obtidos foram elaborados os cálculos (Apêndice I) seguindo a 

metodologia da NBR 5382. Para tanto efetuou-se a média aritmética de uma área 

típica central (R) a partir de oito medições (r1, r2, r3, r4, r5, r6, r7, r8); uma segunda 

média aritmética (Q) de quatro leituras (q1, q2, q3 e q4) de duas meias áreas típicas, 

em cada lado do recinto; seguida pela média (T) das leituras nos quatro locais t1, t2, 

t3 e t4; e por fim a média aritmética (P) das leituras nos dois lugares p1 e p2 em dois 

cantos típicos.  

A iluminância média na área, a partir das médias aritméticas acima 

apresentadas, é aferida pela equação Im = R(N-1)(M-1)+Q(N-1)+T(M-1)+P/NM, onde 

N é o número de luminárias por fila, 3 no caso, e M o número de filas, que para o 

ambiente em questão este número é 7. Com este resultado foi possível verificar se 

os índices encontrados no ambiente estão de acordo com os índices que a 

legislação, no caso a NBR 5413 (1992, p.11), indica como os ideais para este tipo de 

atividade, marcenaria. Sendo aceitável na iluminação geral do ambiente uma 

variação de 70% para mais ou para menos, segundo a norma citada. 
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4.2. DIAGNÓSTICO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

 

A partir dos dados apresentados acima, levantamentos, medições, disposição 

de layout, e cálculos seguindo a metodologia proposta, foi possível analisar as 

condições do ambiente de trabalho e expor um diagnóstico dos parâmetros mais 

relevantes. 

Antes mesmo dos cálculos serem efetuados para se obter um panorama 

médio de iluminância, já foi possível constatar alguns elementos que além dos 

índices propriamente ditos também tem grande relevância e em muito refletem nos 

resultados numéricos.  

Uma destas constatações foi a diversidade quanto à tipologia de luminárias e 

lâmpadas, sendo que estas últimas também apresentam variação de potência, o que 

dificulta o controle da iluminância geral. A falta de manutenção é outro elemento 

também constatado, pelo número de lâmpadas queimadas ou faltantes.  

Sua distribuição de um modo geral é harmoniosa, de acordo com a NBR 5382 

(1985, p.01) considera-se um “campo de trabalho retangular, iluminado com fontes 

de luz em padrão regular, simetricamente espaçadas em duas ou mais fileiras”, 

entretanto ao analisar o ambiente como um todo e a estrutura presente neste local é 

possível observar a existência de vigamentos e pilares, que pelo posicionamento 

das luminárias junto ao teto, fazem com que estes elementos se coloquem como 

barreiras, eventualmente ocasionando sombras. Outro fator também encontrado, 

quanto ao sombreamento de certas áreas, seria a própria produção, quando 

finalizada ou em processo de montagem, que também se revela como barreira 

(Figura20).  
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Figura 20 – Pontos de sombreamento ocasionado por anteparos no ambiente 

 
Fonte: (Elaboração do autor, 2017) 

 

Outro ponto a se atentar refere-se aos revestimentos encontrados no 

ambiente como um todo, bem como nos postos de trabalho, o que tem influência 

direta quanto à reflectância dos mesmos, isto é quanto cada material irá refletir de 

luz, quando esta incide sobre determinada superfície, o que pode afetar a percepção 

do objeto pelo olho humano, nesta linha de pensamento podem-se observar duas 

condições distintas. Uma delas refere-se à reflectância dos elementos do entorno, 

paredes, piso, teto e anteparos como pilares (que no caso se apresentam de um 

modo geral como revestimento o cimento e o concreto) que de acordo com Mascaró 

(apud GRIGOLETTI, 2008, p.02) apresentam um nível de reflectância entre 45 e 

55%. E quanto às superfícies dos planos de trabalho junto aos maquinários que 

apresentam em sua maioria revestimento metálico (Figura21), o qual apresenta 

reflectância variando de 55 a 70%. Estes índices, segundo a NBR 5413 (1992, p.02) 

são fatores determinantes da iluminação adequada. 
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Figura 21 – Reflectância observada nas superfícies metálicas dos equipamentos 

 
Fonte: (Elaboração do autor, 2017) 

 

Um elemento que pode ser constatado e que influenciou de forma primordial 

as medições e resultados obtidos trata-se da iluminação natural. De modo que a 

jornada de trabalho não ocorre em período noturno, a iluminação natural estará 

sempre presente no decorrer das atividades, tornando-se ainda mais relevante.  

Foi possível observar o comportamento desta influência em cenários 

variados. Um deles é a diferença entre áreas de grande claridade onde a entrada de 

iluminação natural era possível, junto às janelas, em contra ponto a áreas de 

prevalência de penumbra, na face oposta onde não há aberturas (Figura22).  
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Figura 22 – Claridade x Penumbra 

 
Fonte: (Elaboração do autor, 2017) 
 
 

Por se tratar de uma fachada oeste, aquela onde estão as fenestrações deste 

ambiente, no período vespertino a entrada de iluminação natural fica mais intensa. 

Essa grande variação pôde ser visualizada indicando padrões de ofuscamento, 

quando os raios do sol penetram por ângulo mais incidente sobre algumas estações 

de trabalho, causando desconforto e reduzindo a eficiência visual. Este elemento 

pode tanto agir de modo direto, quando o trabalhador olha diretamente para a luz 

que adentra as janelas, quanto indiretamente pelos raios refletidos pelas estações 

de trabalho, em especial as superfícies metálicas do maquinário, como a serra e a 

esquadrejadeira (Figura23). 
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Figura 23 – Ofuscamento no ambiente e nos postos de trabalho 

 
Fonte: (Elaboração do autor, 2017) 

 

Além da observação visual do ambiente, a influência da iluminação natural 

também pode ser constatada nas medições de iluminância, isso melhor avaliado a 

partir dos valores obtidos e dispostos em gráficos onde juntamente se relaciona os 

horários das medições bem como a condição climática existentes nos cenários já 

citados anteriormente. 

Em pontos junto às janelas, como p2, q1, t1 e t2, os índices sempre acima 

dos 1000lux (Gráfico1), sendo que em alguns períodos de medições ultrapassaram 

os 10.000 lux, ou seja, bem acima do nível de visibilidade perfeita que para Neufert 

(2013, p.510) é de 2.000lux.  

 

Gráfico1 – Iluminância dos pontos com incidência direta de luz natural 

 
Fonte: (Elaboração do autor, 2017) 
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Já nos pontos mais afastados das janelas, como p1, t3 e t4, os índices 

variaram entre 90 e 310lux (Gráfico2), sendo 200lux o índice mínimo em um plano 

de trabalho.  

 

Gráfico 2 – Iluminância dos pontos com menor incidência de luz 

 
Fonte: (Elaboração do autor, 2017) 

 

Finalmente ao efetuar a análise dos resultados obtidos pelos cálculos dos 

dados das medições (Apêndice) foi possível verificar uma variação de índices 

médios de iluminância. Essa variação pode ser associada às condições climáticas e 

aos períodos nos quais as medições ocorreram. No período matutino obteve-se 

936lux e 948 lux na condição de céu limpo, e 655lux para céu nublado. Já no 

período vespertino para céu limpo a iluminação média ficou em 2755lux, para céu 

com poucas nuvens 2480lux, e por fim para céu nublado 1584lux (Gráfico3). 
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Gráfico 3 – Iluminância média final 

 
Fonte: (Elaboração do autor, 2017) 

 

A NBR 5413 apresenta três valores de iluminância, um inferior, um superior e 

outro médio, como mostrado na metodologia. Para tanto a mesma norma traz que 

para o uso adequado de iluminância específica deve-se determinar três fatores: 

idade, velocidade e precisão, e refletância do fundo (Figura24). 

 

Figura 24 – Fatores para determinação da iluminância média de referência 

 
Fonte: (Adaptado de ABNT, 1992) 
 

Para o ambiente em questão todos os itens ficam na coluna do meio 

adotando o peso “0”. De acordo com a norma, deve ser feito o somatório destes 

fatores, no caso obteve-se um peso final “0”, tendo assim como parâmetro a 

iluminância média, seguindo seu item 5.2.2 c.  
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A mesma norma traz três atividades básicas referentes à marcenaria. A 

serragem e aparelhamento tratado como trabalho grosseiro, de acordo com o 

explanado anteriormente necessita de uma iluminância de 200lx; para 

dimensionamento, plainagem, lixamento grosso, aparelhamento semipreciso, 

colagem, folheamento e montagem o índice fica em 300lx; e para aparelhamento de 

precisão, lixamento fino e acabamento o índice deve chegar a 500lx. 

A partir disso é possível constatar que a iluminação média existente no objeto 

de estudo atende a legislação quanto aos índices padrões. No entanto, por 

elementos visuais apresentados anteriormente que podem acarretar em efeitos 

visuais prejudiciais, bem como a grande variação dos valores das medições em 

diferentes pontos da área levantada, acredita-se que são necessárias certas 

adequações para melhorar de forma efetiva o desempenho da iluminação do 

ambiente, como também garantir um ambiente que atenda os padrões ergonômicos 

como um todo.  

 

4.3. SUGESTÕES PARA ADEQUAÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

 

Como mencionado constatou-se o atendimento aos índices previstos em 

norma para a iluminância média do ambiente. Em todos os seis cenários de 

medições propostos os valores levantados ficaram acima dos valores citados na 

NBR 5413, inclusive levando-se em conta a margem de variação de 70%. No 

entanto, estes mesmos valores levaram à constatação da grande amplitude entre os 

pontos medidos se analisados separadamente.  

Observou-se nos pontos junto às aberturas os valores mais altos de 

iluminância, o que mostra a influência direta da iluminação natural. Em muitos 

aspectos ela é de grande valia, tanto por questões econômicas, pois diminui a 

necessidade da atuação direta do sistema de iluminação artificial em todos os 

períodos, como também tem efeitos psicológicos sobre o ser humano, de modo a 

trazer conforto para os usuários do ambiente estudado. Porém, em outros aspectos, 

como alguns analisados por esta pesquisa, quando a iluminação natural não 

apresenta um controle adequado de acordo com o ambiente, ocasiona alguns 

distúrbios, no caso visuais.  

Por se tratar de uma edificação que não foi projetada para o uso específico de 

uma marcenaria, propõem-se ajustes de controle da iluminação natural que não 
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interfiram na estrutura do ambiente. Para tanto, sugere-se a colocação de 

venezianas industriais (Figura25), com estrutura autônoma, podendo ser afixada da 

face externa das aberturas, sendo estas projetadas com a angulação de acordo com 

a incidência da radiação solar para a orientação da fachada em questão - Oeste.  

 

Figura 25 – Sistema de venezianas industriais 

 
Fonte: (REPLAEX, 2017) 
 

Outro elemento de menor impacto seria persianas instaladas no interior da 

edificação junto às janelas. Estas seriam acionadas pelos próprios funcionários em 

horários onde a incidência solar for maior. Estes mecanismos seriam responsáveis 

por evitar o ofuscamento direto e indireto ocasionado pela radiação solar, além de 

possibilitar índices de iluminância mais homogêneos na área de trabalho. Esse 

sistema requer uma manutenção frequente devido à poeira existente no local. 

Quanto ao sistema de iluminação artificial propriamente dito alguns aspectos 

devem ser observados. Sugere-se a utilização de luminárias pendentes que tragam 

iluminação direta sobre os postos de trabalho. Opta-se por este tipo de luminária 

para possibilitar que a fonte de luz fique abaixo do nível do vigamento existente no 

ambiente (2,60m) visto que não há possibilidade de nivelar o forro abaixo das vigas, 

pelo pé-direito já ser reduzido (2,92m) para a atividade em questão, não havendo 

assim a opção da colocação de luminárias embutidas junto ao teto.  
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Com a escolha do tipo de luminária feita entende-se que deve haver uma 

padronização do sistema, diferentemente do que se encontra hoje, para deste modo 

poder ser feito um controle efetivo dos níveis de iluminação, além de favorecer a 

própria manutenção, com um único tipo de luminária e lâmpada. Ainda com relação 

à manutenção sugere-se a aplicação de um procedimento com prazos definidos 

para que manutenção do sistema seja periódica, tanto de forma preventiva, com o 

acompanhamento do desempenho do sistema e limpeza, quanto reparatória, com a 

troca de luminárias, reatores ou lâmpadas. 

Outro fator relevante é o posicionamento das novas luminárias de modo a 

evitar ofuscamento e sombras, para tanto um estudo de layout se faz necessário, 

bem como a utilização de alguns padrões de distanciamento. 

A distância entre luminárias e destas com as paredes é feita com uma relação 

direta com a altura do recinto, a = 1/3h onde a refere-se à distância entre luminária e 

parede, e h a altura do ambiente. Já o distanciamento entre as luminárias está na 

proporção de duas vezes a distância da luminária com a parede, ou seja, b = 2a, 

onde b é a distancia entre luminárias (Figura26). Alguns ajustes, quanto aos 

distanciamentos, foram propostos para que não conflitassem com a estrutura 

existente – vigas e pilares. 

 

Figura 26 – Distanciamento entre luminárias 

 
Fonte: (Elaboração do autor, 2017) 

 

Além dos distanciamentos citados acima outra relação de posicionamento 

refere-se ao ponto de inserção da luminária em relação aos postos de trabalho. 
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Tem-se como recomendação que as fontes de luz estejam locadas nas laterais das 

estações de trabalho, para que haja um direcionamento lateral dos raios luminosos. 

Para tanto, um estudo do layout como um todo da fábrica se faz necessário, pois 

deverá haver um rearranjo do maquinário para melhor orientá-lo, bem como o 

número maior de pontos de iluminação (Figura27).   

 

Figura 27 – Novo layout para as luminárias 

 
Fonte: (Elaboração do autor, 2017) 
 

E por fim a escolha da luminária em si seguindo padrões adequados, e 

dimensionados juntamente ao tipo de lâmpada, considerando as dimensões do 

ambiente e as quantidades necessárias, para atender os níveis mínimos de 

iluminância recomendados. Na sequencia apresenta-se uma sugestão de método 

para a escolha da luminária e lâmpada, no entanto acredita-se que um estudo mais 

aprofundado deve ser feito para considerar outros parâmetros importantes como a 

eficiência e a economia.  

Fez-se o uso do software Softlux 2.2 (ITAIM, 2017), com o qual é possível 

simular a iluminância no ambiente de estudo, através de padrões de luminárias e 

lâmpadas presentes em seu banco de dados. Dados como largura, comprimento e 

altura do ambiente foram inseridos no programa, além de padrões dos planos de 
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trabalho, altura das luminárias, fatores de reflectância e condições do ambiente 

(Figura28).  

 

Figura 28 – Simulação Softlux 2.2: Passo1 - Dados do ambiente 

 
Fonte: (Adaptado de Softlux 2.2, 2017) 

 

Seguiu-se com a escolha da luminária e tipo de lâmpada, de acordo com 

características presentes no banco de dados, associado ao nível de iluminância 

adequado para a atividade, no caso 500lux de acordo com a NBR 5413. Foi possível 

também considerar fatores de restrição quanto à distribuição das luminárias no 

ambiente. Foram feitas algumas tentativas, até chegar ao cenário, que ao agregar 

todos os fatores mencionados, se mostrou como o mais favorável e é apresentado 

na sequência (Figura 29 e 30).  
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Figura 29 – Simulação Softlux 2.2: Passo 2 – Seleção das luminárias 

 
Fonte: (Adaptado de Softlux 2.2, 2017) 
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Figura 30 – Simulação Softlux 2.2: Passo 4 – Resultados 

 
Fonte: (Adaptado de Softlux 2.2, 2017) 
 
 

Por fim demonstrou-se através de uma simulação representada por uma 

maquete eletrônica de como ficaria o ambiente com a nova proposta luminotécnica e 

nova disposição de layout do maquinário (Figura31). 

 

Figura 31 – Simulação do ambiente com nova proposta luminotécnica 

 
Fonte: (Elaboração do autor, 2017) 
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5. CONCLUSÃO 

 

Os estudos na área de iluminação servem tanto para o surgimento de novas 

tecnologias voltadas à eficiência energética quanto para avaliações de como os 

espaços que utilizamos diariamente estão dispostos frente a padrões e legislações, 

sendo este último o foco deste trabalho, que, além disso, demonstrou a importância 

da iluminação e seus diversos fatores, os quais interferem em vários aspectos da 

vida humana, em especial o ambiente laborativo. Através do levantamento e 

análises realizadas foi possível observar características próprias do objeto de estudo 

envolvendo tanto a iluminação artificial quanto a natural, tendo como finalidade a 

constatação da situação encontrada seguida da elaboração de diretrizes para a 

adequação do espaço estudado. 

Cabe destacar que a análise do condicionante luz, tanto natural como 

artificial, se mostra de primordial importância para a elaboração de layouts e como 

estes influenciam no conforto ambiental do local de trabalho.  

Com essa pesquisa buscou-se contribuir para a elucidação de assuntos 

relacionados à iluminação desde seu conceito mais abrangente até sua aplicação e 

influência prática em ambientes de trabalho, que acabam de muitas maneiras sendo 

negligenciados. O que levou à constatação de que as dificuldades existentes são 

muitas, já que em áreas de trabalho como empresas de pequeno porte os espaços 

que irão receber as atividades, muitas vezes, não são projetados para este fim, 

trazendo elementos físicos que se sobrepõe aos padrões mínimos necessários a um 

espaço ergonomicamente adequado. No entanto, também foi possível abordar 

alguns aspectos do que pode ser feito quando não se tem toda a liberdade para as 

adequações, buscando do mesmo modo que as atividades sejam realizadas em 

ambientes, que além de atender a legislação buscam o conforto e a ergonomia para 

os colaboradores que fazem uso do espaço. 

Essa pesquisa pode orientar, ainda, novos trabalhos, dispostos a discutir os 

resultados frente à eficiência energética, abrangendo as questões econômicas. 

Sugere-se também, para trabalhos posteriores, um estudo que envolva a aplicação 

prática dos procedimentos desenvolvidos na concepção de projetos de iluminação, 

para assim poder ser feita uma reavaliação do ambiente, e obter-se os resultados a 

partir do projeto de readequação proposto.  

 



�� 
 

REFERENCIAS  

 

ABNT. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 5382. 
Verificação de iluminância de interiores, abr. 1985. 
 

ABNT. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 5413. 
Iluminância de interiores, abr. 1992. 
 
BERNARDO, Luis Miguel. Histórias da luz e das cores. Volume 1. 2 ed. Porto: 
Universidade do Porto, 2009. Disponível em: < 

https://books.google.com.br/books?id=-YZL2h1jn8cC&printsec=frontcover&hl=pt-
BR#v=onepage&q&f=false> . Acesso em: 22 jan. 2017. 
 
BERNARDO, Luis Miguel. Histórias da luz e das cores. Volume 2. 1 ed. Porto: 
Universidade do Porto, 2007. Disponível em: < 

https://books.google.com.br/books?id=6C0DKmTT9tcC&pg=PA490&lpg=PA490&dq
=hist%C3%B3ria+da+luz+e+das+cores&source=bl&ots=AZ9UHMZedW&sig=MaE2tv
kMS1UV1vYgV8zfPdsqzeg&hl=pt-
BR&sa=X&ved=0ahUKEwidx7iP2tXRAhXCkJAKHTbDB6MQ6AEIKTAB#v=onepage
&q&f=true> Acesso em: 22 jan. 2017. 
 

BERTOLI, Stelamaris Rolla. Quanto custa o conforto ambiental?. In: Encontro 
Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído, IX, 2002, Foz do Iguaçu/PR. 
Disponível em: 
<http://www.infohab.org.br/entac2014/2002/Artigos/ENTAC2002_0485_494.pdf>. 
Acesso em: 30 mai. 2016. 
 

BRASIL. Ministério do Trabalho e Previdência Social. Normas Regulamentadoras. 
14 set. 2015. Disponível em: <http://www.mtps.gov.br/seguranca-e-saude-no-
trabalho/normatizacao/normas-regulamentadoras>. Acesso em: 30 mai. 2016. 
 
CRISTO, Isadora. Fatores de influência na qualidade da iluminação. Slide 20. 
2013. Disponível em: <http://slideplayer.com.br/slide/65540/>. Acesso em: 22 jan. 
2017. 
 

DA SILVA, Ana Paula Ferreira; SILVÉRIO, Cátia Siciliano; PORTO, Maria Maia. O 
projeto de iluminação na análise ergonômica do trabalho. [200-]. Disponível em: 
<http://www.iar.unicamp.br/lab/luz/ld/Arquitetural/interiores/ilumina%E7%E3o%20ind
ustrial/o_projeto_de_iluminacao_na_analise_ergonomica_do_trabalho.pdf>. Acesso 
em: 06 jun. 2016. 
 

DINIS, Paulo. Iluminação eficiente na indústria. Voltimum. Ed. 23 mai. 2013. 
Disponível em: <http://www.voltimum.pt/artigos/artigos-tecnicos/iluminacao-eficiente-
na-industria>. Acesso em: 10 jul. 2016. 
 



�� 
 

DUL, Jan; WEERDMEESTER, Bernard. Ergonomia prática. 2. ed. São Paulo: 
Edgard Blücher, 2004. 
 

FÓRUM DA CONSTRUÇÃO. Cuidados com a boa iluminação no ambiente de 
trabalho. [200-]. IBDA (Instituto Brasileiro de Desenvolvimento da Arquitetura). 
Disponível em: 
<http://www.forumdaconstrucao.com.br/conteudo.php?a=3&Cod=1730>. Acesso em: 
10 jul. 2016. 
 

GALINARI, Rangel; JUNIOR, Job Rodrigues Teixeira; MORGADO, Ricardo 
Rodrigues. A competitividade da indústria de móveis do Brasil: situação atual e 
perspectivas. [2013]. Bens de Consumo. BNDES Setorial 37, p. 227-272. 
Departamento de Bens de Consumo, Comércio e Serviços da Área Industrial do 
BNDES. Disponível em: < 

http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/export/sites/default/bndes_pt/Galerias/Arquivos/
conhecimento/bnset/set3706.pdf>. Acesso em: 30 mai. 2016. 
 
GASPAROTTO, Juliana. A evolução da luz artificial e o homem. 2013. Disponível 
em: <http://julianagasparotto.blogspot.com.br/2013/09/a-evolucao-da-luz-artificial-e-
o-homem.html> . Acesso em: 20 jan. 2017. 
 
GRIGOLETTI, Giane. Resposta humana à luz. Notas de aula – Conforto Ambiental. 
2006. Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo. UFSM, Universidade 
Federal de Santa Maria. 
 

GRIGOLETTI, Giane. Apostila da Disciplina DAU2062 : Conforto Ambiental II. 
2008. Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo. UFSM, Universidade 
Federal de Santa Maria. 
 

IIDA, Itiro. Ergonomia: Projeto e Produção. 2. ed. São Paulo: Edgard Blücher, 2005. 
 
ITAIM, Iluminação. Softlux: Software de cálculo luminotécnico. 2017. Disponível 
em: < http://www.itaimiluminacao.com.br/servicos/downloads>. Acesso em: 19 fev. 
2017. 
 
KROEMER, Karl H. E.; GRANDJEAN, Etienne. Manual de Ergonomia: adaptando o 
trabalho ao homem. 5ª ed. Rio de Janeiro: Ed. Bookman, 2008. 
 

LIMA, Carlos Augusto Ferreira; DA SILVA, Eduardo Benício; MUNIZ, Luciano Mota. 
Luminotécnica: matemática e iluminação, fatores de excelência na aprendizagem. 
2009.120 f. Monografia (Graduação) – Curso de Ciências com habilitação em 
Matemática, Universidade Estadual do Maranhão, Imperatriz. Disponível em:< 
http://www.ebah.com.br/content/ABAAABAycAF/luminotecnica-matematica-
iluminacao-fatores-excelencia-na-aprendizagem>. Acesso em: 30 mai. 2016. 
 
LOMBARDO, Eduardo. Capítulo 34: Formação de imagens por reflexão e refração. 
Slide 20. 2014. Disponível em: <http://slideplayer.com.br/slide/1595656/>. Acesso 
em: 22 jan. 2017. 



�� 
 

 
MARTINS, Geomar M. Apostila da Disciplina ESP409 : Tecnologia da Construção 
IV. 2004. Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo. UFSM, Universidade 
Federal de Santa Maria. 
 
MOVERGS. Relatório setorial 2015 polo moveleiro do Rio Grande do Sul. 2015 
Associação das Indústrias de Móveis do Estado do Rio Grande do Sul. Disponível 
em <http://www.movergs.com.br/dados-setor-moveleiro>. Acesso em: 27 jan. 2017. 
 
NEUFERT, Ernst. Arte de Projetar em Arquitetura. 18ª ed. São Paulo: Ed. Gustavo 
Gili, 2013. 
 
NEWLIGHT. História da Iluminação. 2012. Disponível em: 
<http://newlightdesign.blogspot.com.br/2012/11/historia-da-iluminacao.html> . 
Acesso em: 20 jan. 2017. 
 
OSWALDO, Bombeiro. Campo de Visão e Visão Binocular : Prevenção de 
acidente no trabalho. Blog Bombeiro Oswaldo. São Paulo, 2014. Disponível em:< 

http://bombeiroswaldo.blogspot.com.br/2014/08/campo-de-visao-e-visao-binocular-
ate.html>. Acesso em: 12 fev. 2017. 
 

PEREIRA, Fernando Oscar Ruttkay; SOUZA, Marcos Barros de. Apostila da 
disciplina de conforto ambiental: iluminação. Florianópolis, 2000. 51 f. Disponível 
em: 
<http://joinville.ifsc.edu.br/~luis.nodari/Luminot%C3%A9cnica/Luminot%C3%A9cnica
%20UFSC.pdf>. Acesso em: 06 jun. 2016. 
 

PRYSMIAN CLUB. Do lampião de gás à luz elétrica: Parte I. Ed. 36, mar 2008. 
Disponível em: 
<http://www.housepress.com.br/siteprysmian/pagina.asp?id=&ordem=5&edicao=36&
pasta=ed36&data=36&data2=Mar%C3%A7o%202008>. Acesso em: 10 jul. 2016. 
 
REPLAEX. Sistemas e chapas em policarbonato. Catálogo Venezianas Industriais. 
2017. Disponível em:< http://www.replaex.com.br/produtos-
detalhes.php?uid=4#breadcrumb>. Acesso em: 12 fev. 2017. 
 
SOUZA, Nádia Isabel de. Apostila da Disciplina Ergonomia. 2015. Curso de Pós-
Graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho. UNIARP, Universidade Alto 
Vale do Rio do Peixe. 
 
TAIRIS. A história da iluminação artificial e do LED. 2014. Disponível em: 
<http://tairis.com.br/home-2/a-historia-da-iluminacao-artificial-e-do-led/>. Acesso em: 
20 jan. 2017. 
 

TIMBÓ, Noeme Viana; ANGELIERI, Fernanda. Manual para projeto de pesquisa:  
Segundo ABNT NBR 15287. 2011. 17f. Projeto de Pesquisa. Universidade Metodista 
de São Paulo. Sistema de Bibliotecas Dr. Jalmar Bowden. São Bernardo do Campo. 
Disponível em: <https://portal.metodista.br/pesquisa/comites/arquivo/modelo-de-
projeto-de-pesquisa-cep-metodista>. Acesso em: 30 mai. 2016. 



�� 

 

APÊNDICE I 

CENÁRIOS DE MEDIÇÃO E CÁLCULOS PARA ILUMINÂNCIA MÉDIA 
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CENÁRIO 1 - Período: Matutino   Condição climática: céu limpo com sol 

 
 

R = 
r1 + r2 + r3 + r4 + r5 + r6 + r7 + r8

8
 

R =!
640 + 840 + 210 + 230 + 640 + 720 + 960 + 1040 

8
 = 

5280 

4
 = 660lux 

Q = 
q1 + q2 + q3 + q4 

4
 

Q = 
5350 + 1270 + 390 + 490 

4
 = 

7500 

4
 = 1875lux 

T = 
t1 + t2 + t3 + t4 

4
 

T = 
1790 + 2450 + 150 + 260 

4
 = 

4650 

4
 = 1162lux 

P = 
p1 + p2  

2
 

P = 
130 + 1900  

2
 = 

2030 

2
 = 1015lux 

 

Im = 
R (N-1)(M-1) + Q (N-1) + T (M-1) + P

NM
 

Im = 
660 (3-1)(7-1) + 1875 (3 -1) + 1162 (7-1) + 1015

3.7
 

Im = 
7920 + 3750 + 6972 + 1015

21
 = 

19657

21
 = 936lux 

* Variação de 70% (para mais ou para menos)  

0,7 = 655lux 

1,7 = 1591lux 
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CENÁRIO 2 - Período: Vespertino   Condição climática: céu limpo com sol 

 

R = 
r1 + r2 + r3 + r4 + r5 + r6 + r7 + r8

8
 

R =!
1000 + 840 + 600 + 760 + 1000 + 930 + 2750 + 3370 

8
 = 

11250 

8!
 = 1406lux 

Q = 
q1 + q2 + q3 + q4 

4
 

Q = 
2350 + 1510 + 430 + 580 

4
 = 

4870

4
 = 1217lux 

T = 
t1 + t2 + t3 + t4 

4
 

T = 
11550 + 12290 + 160 + 280 

4
 = 

24280 

4
 = 6070lux 

P = 
p1 + p2  

2
 

P = 
180 + 4100  

2
 = 

4280 

2
 = 2140lux 

 

!

Im = 
R (N-1)(M-1) + Q (N-1) + T (M-1) + P

NM
 

Im = 
1406 (3-1)(7-1) + 1217 (3 -1) + 6070 (7-1) + 2140

3.7
 

Im = 
16872 + 2434 + 36420 + 2140

21
 = 

57866

21
 = 2755lux 

* Variação de 70% (para mais ou para menos)  

0,7 = 1928lux 

1,7 = 4683lux 



�¢ 

 

CENÁRIO 3 -  Período: Matutino   Condição climática: céu parcialmente nublado 

 

 

R = 
r1 + r2 + r3 + r4 + r5 + r6 + r7 + r8

8
 

R =!
370 + 450 + 420 + 300 + 370 + 580 + 940 + 1050 

8
 = 

4480 

8 
 = 560lux 

Q = 
q1 + q2 + q3 + q4 

4
 

Q = 
3780 + 1190 + 260 + 420 

4
 = 

5650

4
 = 1412lux 

T = 
t1 + t2 + t3 + t4 

4
 

T = 
3190 + 2700 + 170 + 290 

4
 = 

6350 

4
 = 1587lux 

P = 
p1 + p2  

2
 

P = 
100 + 1590  

2
 = 

1690 

2
 = 845lux 

 

Im = 
R (N-1)(M-1) + Q (N-1) + T (M-1) + P

NM
 

Im = 
560 (3-1)(7-1) + 1412 (3 -1) + 1587 (7-1) + 845

3.7
 

Im = 
6720 + 2824 + 9522 + 845

21
 = 

19911

21
 = 948lux 

* Variação de 70% (para mais ou para menos)  

0,7 = 663lux 

1,7 = 1611lux 



�£ 

 

CENÁRIO 4 - Período: Vespertino   Condição climática: céu limpo com sol  

 
 

R = 
r1 + r2 + r3 + r4 + r5 + r6 + r7 + r8

8
 

R =!
720 + 410 + 680 + 830 + 720 + 678 + 2320 + 3114 

8
 = 

9472 

8 
 = 1184lux  

Q = 
q1 + q2 + q3 + q4 

4
 

Q = 
1567 + 1475 + 372 + 513 

4
 = 

3927

4
 = 981lux 

T = 
t1 + t2 + t3 + t4 

4
 

T = 
10256 + 11980 + 175 + 310 

4
 = 

22721 

4
 = 5680lux 

P = 
p1 + p2  

2
 

P = 
167 + 3520  

2
 = 

3687 

2
 = 1843lux 

!

Im = 
R (N-1)(M-1) + Q (N-1) + T (M-1) + P

NM
 

Im = 
1184 (3-1)(7-1) + 981 (3 -1) + 5680 (7-1) + 1843

3.7
 

Im = 
14208 + 1962 + 34080 + 1843

21
 = 

52093

21
 = 2480lux 

* Variação de 70% (para mais ou para menos)  

0,7 = 1736lux 

1,7 = 4216lux 



�¤ 

 

CENÁRIO 5 - Período: Matutino   Condição climática: nublado 

 

R = 
r1 + r2 + r3 + r4 + r5 + r6 + r7 + r8

8
 

R =!
370 + 520 + 230 + 260 + 370 + 420 + 710 + 812 

8
 = 

3692 

8 
 = 461lux 

Q = 
q1 + q2 + q3 + q4 

4
 

Q = 
1930 + 870 + 240 + 420 

4
 = 

3460

4
 = 865lux 

T = 
t1 + t2 + t3 + t4 

4
 

T = 
2150 + 1420 + 110 + 200 

4
 = 

3880 

4
 = 970lux 

P = 
p1 + p2  

2
 

P = 
90 + 1280  

2
 = 

1370 

2
 = 685lux 

!

Im = 
R (N-1)(M-1) + Q (N-1) + T (M-1) + P

NM
 

Im = 
461 (3-1)(7-1) + 865 (3 -1) + 970 (7-1) + 685

3.7
 

Im = 
5532 + 1730 + 5820 + 685

21
 = 

13767

21
 = 655lux 

 

* Variação de 70% (para mais ou para menos)  

0,7 = 458lux 

1,7 = 1113lux 



�� 

 

CENÁRIO 6 - Período: Vespertino   Condição climática: parcialmente nublado 

 

 

R = 
r1 + r2 + r3 + r4 + r5 + r6 + r7 + r8

8
 

R =!
700 + 600 + 480 + 570 + 700 + 710 + 1650 + 1900 

8
  = 

7310 

8 
 = 913lux 

Q = 
q1 + q2 + q3 + q4 

4
 

Q = 
1750 + 910 + 350 + 410 

4
 = 

3420

4
 = 855lux 

T = 
t1 + t2 + t3 + t4 

4
 

T = 
5200 + 7500 + 100 + 220 

4
 = 

13020 

4
 = 3255lux 

P = 
p1 + p2  

2
 

P = 
110 + 2050  

2
 = 

2160 

2
 = 1080lux 

!

Im = 
R (N-1)(M-1) + Q (N-1) + T (M-1) + P

NM
 

Im = 
913 (3-1)(7-1) + 855 (3 -1) + 3255 (7-1) + 1080

3.7
 

Im = 
10956 + 1710 + 19530 + 1080

21
 = 

33276

21
 = 1584lux 

* Variação de 70% (para mais ou para menos)  

0,7 = 1108lux 

1,7 = 2692lux 


