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Larissa Pâmela de Moura Silva 

Hiroshi Koike 

 

O presente trabalho tem como tema As vantagens da utilização da luz natural em 

salas de estar residenciais. Onde o objetivo é abordar a iluminação natural para os 

espaços visando uma melhora na forma de iluminar. A escolha desse tema surgiu das 

necessidades de compreender e reconhecer a importância de como trabalhar com a luz 

natural nos espaços de interiores. Pretende-se com essa iniciativa tornar os locais mais 

aconchegantes e agradáveis, incentivando o uso da iluminação natural e tornando a 

preocupação com a sustentabilidade e economia mais frequente na vida dos brasileiros. 

Entende-se que a luminosidade natural influencia de alguma forma a saúde e bem-estar 

da sociedade, sendo um potencial que pode reduzir o consumo de energia. Assim sendo, 

esta monografia vem mostrar aos profissionais de interiores a possibilidade de inserir a 

iluminação natural aos projetos através de formas mais simples e diretas. Sem 

intencionar a ausência total em relação ao uso da iluminação artificial, uma vez que esta 

também é indispensável, há um entendimento que esta alternativa sozinha pode-se tornar 

incompleta, e diante dessa situação podemos encontrar na iluminação natural formas 

diferenciadas de trabalhar. Assim, além de trazer muitas vantagens, uma boa iluminação 

natural garante a economia de energia seguindo os princípios sustentáveis e desta 

maneira ajudando o meio ambiente. 
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1 INTRODUÇÃO 

Antes do homem ter o domínio da luz elétrica, este dependia da luz natural e do fogo 

para iluminar os espaços. Porém em 1802 com a invenção da lâmpada elétrica por 

Thomas Edison, generalizou-se o uso da iluminação elétrica, que se tornou possível na 

década de 1880 quando, junto com Joseph Swan desenvolveram lâmpadas com 

durabilidade e custos aceitáveis. Assim, o homem passou a utilizar em menor quantidade 

a luz natural, o que também ainda pode ser visto nos dias de hoje. (TREGENZA, 2014, 

p.42) 

Cerca de 20% da energia consumida pelo mundo desenvolvido destina-se à 

iluminação (LOE, 2014, p.124), apesar do aumento da quantidade de eletricidade gerada 

com outras fontes (além dos combustíveis fósseis) e do desenvolvimento contínuo de 

lâmpadas com maior eficácia, é essencial reduzir a energia utilizada pela iluminação 

elétrica. 

O Sol é a fonte principal de energia, e responsável por praticamente todos os 

processos naturais observáveis no planeta Terra. A luz diurna é estudada por aspectos 

casais que interferem na qualidade visual como: texturas e sombras, como uma 

necessidade fisiológica para tarefas visuais ou para estimular o olho humano. De acordo 

com todas essas perspectivas pode-se dizer que a luz natural é preferível do que a luz 

artificial. 

A fonte primária para luz diurna é a solar, mas do ponto de vista da iluminação 

natural, a fonte de luz considerada para o projeto é a da abóbada celeste, pois a luz solar 

direta é considerada excessiva. A particularidade mais notável da luz natural é a sua 

instabilidade, porém, a alteração da luz diurna não é uma desvantagem, pois o corpo 

humano considera esta alteração como ponto de partida fisiológico, e é possivél que essa 

variação seja a razão principal pela qual um cômodo com a luz do dia seja preferível a um 

com iluminação artificial. 

Embora o uso da luz artificial seja mais comum nos ambientes, a utilização da luz 

natural cresceu aos poucos em alguns projetos de ecodesign, como o uso de placas 
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solares instaladas nos telhados de casas que transformam a luz solar em energia elétrica, 

no entanto não deixando de utilizar a luz diurna para este efeito, esta prática subiu 

surpreendentemente para 350% no Brasil no ano de 2018. É fácil entender o motivo, o 

país possui um grande índice de irradiação solar e ainda não arrecada impostos sobre 

essa produção residencial de energia, chamada de geração distribuída. Isso significa que 

após o período de recuperação de investimento, que é de 3 a 7 anos, a energia derivada 

dos painéis solares se torna praticamente gratuita (FÁVARO, Thais. 2019.). 

Além do mais seu impacto ambiental é drasticamente reduzido em relação à outras 

fontes como os combustíveis fósseis e as hidrelétricas. A energia solar pode ser também 

um importante instrumento na redução de emissões de gases de efeito estufa. Com o 

crescente uso de ecodesign nos projetos de design de interiores a utilização de formas 

para reduzir o consumo de energia vem aumentando gradativamente. Porém, não 

somente é favorável à redução de energia, também ajuda em questões relacionadas ao 

meio ambiente. 

A pesquisa trata de maneiras de utilização da luz natural em projetos de interiores 

para salas de estar residenciais. A sala de estar é um cômodo onde os moradores de 

uma casa socializam, onde passam mais tempo, recebem visitas e interagem com as 

mesmas e por isso este cômodo deve apresentar a personalidade do dono refletindo sua 

identidade sem tirar o conforto e o refinamento. Primeiramente é bom pensar em qual estilo 

deseja estar presente neste espaço, seja ele: moderno, contemporâneo, clássico, jovial, 

descolado etc. 

Em relação às formas de ajudar a iluminar este ambiente deve-se levar em 

consideração a utilização de grandes janelas, portas, telhas de vidro, jardins de inverno 

e até clarabóias, pois contribuem para ditar não apenas o clima do espaço, mas também 

os transforma em lugares mais aconchegantes, convidativos e intimistas, ajudando na 

redução do consumo de energia elétrica, ventilação e iluminação. 

Para se ter um ambiente projetado desta forma é necessário um profissional 

capacitado para isto, como um designer de interiores que também pode ser um lighting 

designer. O serviço do designer de interiores já foi visto como uma profissão para apenas 

pessoas que tivessem bom gosto e condições monetárias para decorar uma casa, mas 

hoje é algo 
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fundamental tanto para a estética quanto para a funcionalidade, com o cuidado de tornar 

o ambiente mais bem-composto e atraente para seus moradores. A profissão vai além 

da simples decoração de ambientes, que também pode reorganizar o espaço através de 

uma correção do layout. 

Pensar em como aperfeiçoar a decoração de um ambiente não é mais visto como 

uma vaidade ou até mesmo futilidade, mas sim uma metodologia de obter maior 

qualidade de vida. A combinação bem-feita dos componentes no cômodo permite que 

todo o espaço possa ser utilizado ao máximo, oferecendo mais funcionalidade e bem- 

estar. 

A área do Design de Interiores é um campo com diversos conhecimentos 

encarregados por assegurar a melhor distribuição e composição de espaços internos em 

ambientes comerciais e residenciais. O lighting design é uma particularidade da área que 

fica responsável por efetuar a usabilidade da melhor luz no ambiente ou iluminação 

artificial para um projeto. 

A principal finalidade da técnica é proporcionar resultados visuais, seja para fins 

estéticos ou funcionais, em ambientes fechados ou abertos, a aplicação é toda baseada 

em ações projetadas pelo lighting designer. Este profissional pode ter tanto a formação 

de Design de Interiores quanto em Arquitetura e Urbanismo, é ele quem vai deliberar os 

melhores meios para conseguir um efeito mais adequado de iluminação de um projeto. 

A seguir nós comentaremo sobre as variadas formas de aplicar a luz natural ou 

diurna no ambiente de sala de estar citado. Onde vamos tentar mostrar várias maneiras 

de utilização destas técnicas aos designers de interiores, arquitetos e engenheiros civis 

e entendedores em geral. 

 

 
1.1 PROBLEMATIZAÇÃO 

 
Partindo do que é observado nos projetos de interiores, e levando em consideração 

a falta de utilização dos recursos de iluminação natural a presente pesquisa reúne 

diversos exemplos coletados no intuito de responder ao problema de pesquisa: Quais as 

vantagens da utilização da luz natural em salas de estar residenciais? 
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1.2 OBJETIVOS 

 

 
1.2.1 Objetivo Geral 

 
• Demonstrar quais as vantagens da iluminação natural em salas de estar residenciais, 

numa perspectiva estético-funcional. 

 
 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 
Visando atingir o Objetivo Geral, os Objetivos Específicos são requeridos: 

 
• Avaliar conceitos básicos da iluminação natural nos ambientes; 

 

• Verificar a importância referente ao meio ambiente e sustentabilidade; 

• Reconhecer o valor da iluminação natural na saúde e bem-estar; 

• Constatar a eficiência da luz natural em salas de estar residenciais 

 
 

 
1.3 JUSTIFICATIVA 

 
 

Escolhemos as salas de estar como ambiente no nosso tema pois há uma grande 

necessidade de captar e explorar a importância de como trabalhar com a iluminação 

natural, especificamente nestes ambientes residenciais. Tendo em vista a preocupação 

com a melhoria da estética, da funcionalidade, do bem-estar e o dia a dia das pessoas. 

O tema em questão tem em vista como ajudar os designers de interiores a utilizar 

da melhor maneira a iluminação natural em seus projetos, trazendo assim uma melhoria 

em questão da utilização da luz natural nos ambientes de salas de estar, ajudando no 

aprimoramento da utilização destas técnicas. 

A iluminação natural é considerada a melhor fonte de luz para proporcionar uma 

boa interpretação das cores, e sua qualidade está diretamente ligada a seu ajuste à 

resposta visual humana. O método de utilizar a luz natural se resume a basicamente 

fazer o uso da luz solar para iluminar os ambientes internos, se beneficiando ao máximo 
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do clima típico da região fornecendo enormes vantagens, e pode ser utilizada como 

estratégia para obter maior qualidade ambiental e eficiência energética. 

A disponibilidade de luminância natural nas regiões tropicais é bastante abundante 

e deve ser usada de forma criteriosa, e também haver cuidado com a utilização elevada 

para que não ocorra o superaquecimento dos ambientes. Levando em conta o atual 

crescimento da utilização desta forma natural de iluminação no cenário atual mundial a 

pesquisa enfatiza o uso da melhor forma da luz solar, assim contribuindo com a 

sustentabilidade, funcionalidade, e o fator ecológico. 

Desta maneira, é integro uma pesquisa mais aprofundada sobre este assunto para 

uma melhor compreensão desta técnica. Esperamos contribuir com o aprendizado de 

novos estudantes e designers de interiores já formados. 

A presente pesquisa é indispensável para que os clientes e usuários fiquem 

atentos a respeito do uso da luz natural não apenas para a diminuição do consumo de 

energia, mas também sobre a sustentabilidade e os impactos no meio ambiente. É 

importante pelo fato de divulgar maneiras de usar a iluminação natural a favor dos seres 

humanos e do meio ambiente, e contribuindo com pesquisas de outras pessoas, sendo 

elas profissionais da área, estudantes ou mesmo pessoas que somente querem saber 

mais sobre o assunto. 

 
 

 
2 DELINEAMENTO METODOLÓGICO 

 

Nesta pesquisa estudamos salas de estar residencial, que foi escolhido por ser a 

parte da casa em que os moradores passam mais tempo, que é considerada 

popularmente como o coração da casa, e precisa de um olhar especial. A pesquisa é de 

natureza básica que se baseou em uma metodologia qualitativa, de caráter descritivo, por 

meio de pesquisas bibliográficas. Neste ponto, pretendemos demonstrar os 

procedimentos metodológicos do tipo de pesquisa utilizado. Abordar também os 

inúmeros critérios para a construção do universo de estudo, o método de coleta de dados, 

a forma de tratamento desses dados e, por fim, as limitações do método escolhido. 
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2.1 TIPO DE PESQUISA 
 

Devido ao cenário atual da pandemia mundial do Covid-19 que estamos vivendo, 

infelizmente para o processo de pesquisa  do trabalho de conclusão de curso tivemos 

que nos adaptar às restrições da Organização Mundial da Saúde (OMS), e do Governo 

do Estadual de Pernambuco. Por conta disso nosso TCC foi escrito através de pesquisas 

feitas por sites, TCCs e livros fornecidos online. 

Tomando como ponto de partida o objetivo dessa pesquisa - que é reconhecer as 

vantagens da utilização da luz natural em salas de estar residenciais -, decidimos adotar 

o método de pesquisa qualitativa, de caráter descritivo, que consideramos o mais 

apropriado para o tipo de pesquisa que pretendemos fazer. 

“A pesquisa descritiva, como o nome já diz, é aquela que descreve uma realidade 

de forma imparcial, sem interferências de quem está pesquisando. Que tem, por natureza, 

caráter mais exploratório ou descritivo”. (TUMELERO, Naína. 2019). 

No que diz respeito aos meios de investigação, optamos pela pesquisa 

bibliográfica, que também de acordo com Chiara “a pesquisa bibliográfica é então feita 

com o intuito de levantar um conhecimento disponível sobre teorias, a fim de analisar, 

produzir ou explicar um objeto sendo investigado. A pesquisa bibliográfica visa então 

analisar as principais teorias de um tema, e pode ser realizada com diferentes 

finalidades.” (CHIARA, Ivone. Et. al., 2008). 

Em relação aos procedimentos da pesquisa qualitativa é a que explora 

informações mais subjetivas e em profundidade. “A pesquisa qualitativa leva em 

consideração as particularidades dos entrevistados em uma análise ampla e não- 

mensurável ou quantificável”. (D'Angelo, Pedro. 2019). 

No que se refere a pesquisa básica segundo TUMELERO (2019) “a pesquisa 

básica tem como principal objetivo gerar conhecimentos novos e úteis para o avanço da 

Ciência, sem a previsão de aplicação prática. Também conhecida como pesquisa pura 

ou pesquisa fundamental, é uma pesquisa científica focada na melhoria das teorias 

científicas”. (TUMELERO, Naína. 2019) 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 
3.1 PAPEL DO DESIGNER DE INTERIORES 

Um projeto que é executado sem a presença ou planejamento de um profissional 

da área é propenso a apresentar dificuldades, tendo em vista que uma parcela da 

população visa apenas a estética do ambiente, não sua funcionalidade, resultando assim 

num projeto deficiente, e o designer tem o papel fundamental na inclusão da 

funcionalidade e da acessibilidade nos ambientes, incluindo as salas de estar, que é o 

principal foco desta pesquisa. 

É bastante comum ver no dia a dia do brasileiro pessoas que se auto intitulam 

designer de interiores ou decoradores por apenas assistir um diy, decorar um espaço da 

residência ou combinar a cor da parede com o sofá e as cortinas, mas a profissão de 

designer vai muito além disso, o profissional que muitas vezes não consegue conquistar 

a confiança do cliente porque na sociedade a profissão dos arquitetos tem muito mais 

prestígio, e acabam preferindo um profissional que talvez não compreenda suas 

necessidades como um designer compreenderia para este tipo de trabalho. Com essa 

pesquisa mostramos que o papel do designer é fundamental e super importante em 

projetos de salas de estar residenciais, que além de serem bonitos, precisam de uma 

atenção maior por ser um espaço de lazer que se encontra dentro de um ambiente 

residêncial. 

O design de interiores é um mecanismo cenográfico e visual para a organização e 

decoração de espaços internos. Consiste na arte de planejar e compor espaços, 

escolhendo e planejando os diversos elementos de um espaço, estabelecendo relações 

estéticas e funcionais, em vínculo ao que se pretende executar. O profissional harmoniza 

em um determinado ambiente, móveis, objetos e acessórios, procurando conciliar bem- 

estar, praticidade e beleza. Planeja cores, elementos, acabamentos e iluminação, 

aplicando tudo de acordo com o ambiente e moldando o projeto às necessidades, ao 

gosto e à disponibilidade financeira, do cliente. É corriqueiro confundir designer de 

interiores, decorador com o arquiteto. A confusão leva a alguns transtornos graves 

relacionados à atribuição legal e responsabilidade civil. 
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Figura 1: Designers de Interiores 

Fonte: https://designparainspirar.com.br/?p=70 

 

O designer de interiores, além da função de decorador que vem ao final do projeto, 

tem o trabalho de elaborar o ambiente coerentemente, utilizando-se de normas técnicas de 

ergonomia, térmica, acústica e luminotécnica, além de ser um profissional apto para captar 

as reais necessidades dos clientes e realiza-las através de projetos singulares. 

Porém o seu trabalho não restringe-se apenas a ambientes internos, também podem 

ser feitos partes externas, como faixadas, paisagismos de jardins e etc, pois é um 

profissional habilitado para atuar em diversos tipos projetos. 

 
3.2 LUZ NATURAL 

 
A iluminação natural que é uma fonte de luz modelo, e sua utilização continua sendo 

bastante recomendada. (Energy Research Group, 1994, p.1). É provável, que devido a 

qualidade elevada da luz natural em comparação com as fontes artificiais, a luz solar 

possibilita a execução de uma tarefa com menor luminância que a quantidade de luz 

artificial para a realização da mesma tarefa (Ehrenkranz Group; 1979, apud Robbins 1986, 

p.4). A iluminação natural também inclui em um espaço interno menos calor por unidade 

de luz que as fontes de luz artificiais disponíveis no comércio. (Moore, 1985, p.91). 

 
A iluminação a velas era o que mantinha casas e ambientes longe da escuridão 

antes que a lâmpada fosse criada, de lá para cá, as inovações tecnológicas resultaram em 

diversas maneiras de se utilizar a luz elétrica e, consequentemente, em vários modelos de 

lâmpada à disposição. Seja na hora de substituir aquele modelo que queimou, redecorar 
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um ambiente, garantir mais economia no final do mês ou pela melhoria de seu bem-estar. 

O conforto visual que a iluminação natural também pode produz é o primeiro benefício 

que podemos citar, já que a luz do sol deixa o ambiente mais agradável, gerando bem-estar, 

outro fator importante é a economia de energia elétrica que a técnica proporciona. A 

iluminação natural é o processo de usar a luz solar natural para iluminar um espaço a fim de 

ajudar a reduzir os custos de energia, especialmente em edifícios comerciais. O processo 

de iluminação natural inclui o controle de quanta luz natural (difusa e direta) entra em um 

prédio. 

A luz natural em edificações tem papel importante para atender a uma série de 

requisitos funcionais, ambientais e econômicos. Portanto, incorporar a luz natural de forma 

coerente, otimizando seus benefícios e minimizando os impactos negativos, torna- se 

crucial. O uso adequado da iluminação natural no ambiente interno promove o conforto 

psicológico, tornando o ambiente agradável e produtivo, proporcionando melhores 

condições de saúde humana, pois exerce influência importante no ciclo biológico das 

pessoas. É importante que tudo deve ser executado de acordo com as normas técnicas. 

Os projetos arquitetônicos atuais têm priorizado a iluminação natural, já que a prática 

traz diversos benefícios, além de ter uma estética muito agradável. Para utilizar bem a luz 

natural nos ambientes do imóvel é necessário analisar a localização do terreno, se atentando 

à posição do Sol ao nascer e ao se pôr, aproveitando essa iluminação no cômodo que vai 

necessitar de mais luz. Dependendo da posição da abertura por onde a luz penetra no 

interior do recinto, a iluminação natural pode ser classificada em: 

 

3.2.1 Iluminação Lateral 

Na iliminação lateral a luz penetra pelas aberturas existentes nas paredes da 

edificação. Pode-se assegurar que as aberturas de iluminação laterais são as mais 

idealizadas nas construções civis nas suas paredes verticais, além de proporcionarem a 

escolha de inúmeros tipos de materiais, formatos e proteções para a sua aplicação. Ex: 

janelas, portas e cobogós. 

 
Algumas características da iluminação lateral por janelas altas: 

 

● Penetração da iluminação mais profunda no ambiente; 
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● Boa absorção de luz sem estar na linha de visão; 

 

● Boa iluminação do forro (boa distribuição); -Boa para atividades sensíveis ao 

ofuscamento; 

 
● Pode-se utilizar de materiais de alta reflexão para melhor desempenho. 

 
                                                             Figura 2: Iluminação Lateral 

 

                    
 

Fonte: https://vaultcg.wordpress.com/2010/03/05/mental-ray-iluminacao-basica-de-interiores-parte-1/ 

 
Algumas características da Iluminação lateral em portas: 

 

As portas não são somente um divisor de cômodos ou um método para se ter 

privacidade. Elas vão além disso e se tornam um bom exemplo de iluminação lateral, 

sejam elas tradicionais ou diferentes, como: de vidro; correr; de duas folhas; 

veneziana etc. 

 
● Portas duas folhas 

 
A porta de duas folhas concede uma passagem mais larga na entrada das salas de 

estar e em outros ambientes, além de auxiliar na passagem de cadeirante, ajuda bastante 

na iluminação natural dos ambientes. 
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                                                 Figura 3:Porta Duas Folhas 

 

                              

                             Fonte: https://www.vivadecora.com.br/revista/modelos-de-portas-para-sua-casa/ 

 

 

 

 

● Portas Venezianas 

 
As portas venezianas são ideais para ambientes internos, que necessitam de uma 

ventilação e iluminação mais abundante. São utilizadas em sacadas, varandas e dispensas. 

                                          

                                                  Figura 4: Portas Venezianas 

 

                       

                                 Fonte: https://www.carpintariarezende.com.br/porta-veneziana/ 
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● Portas de correr 

 
As portas de correr se tornam uma escolha natural para muitos projetos onde se 

busca a otimização do espaço e a melhor iluminação do ambiente. 

                                 

                                                Figura 5: Portas de correr 

                  

                    Fontehttps://www.telhanorte.com.br/kit-de-correr-para-porta-de-madeira-alumina-2- 

                                                          metros-escovado-geris-1510606/p 

 
 

•Cobogós 

 

Utilizado em projetos de interiores e construção civil, o cobogó permite à luz e 

ventilação naturais entrem nos ambientes de forma ampla. Composto por elemento vazado 

, normalmente feitos de cimentos. Os cobogós surgem em materiais variados, como vidro, 

cerâmica e porcelana, e em diversas cores, e saem das fachadas para o interior das casas. 

O cobogó complementa paredes e  muros, e tendo sido largamente utilizado desde os anos 

1930.
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                                                       Figura 6: Cobogós 

                                     

                           Fonte: https://tanto.com.br/cobogos-onde-usar-e-como-escolher/ 
 
 

3.2.2 Iluminação Zenital 

 

O termo tem origem de “zênite”, que indica o céu, o que vem de cima, o grau mais 

elevado. A iluminação zenital é um método empregado para permitir que a iluminação 

natural penetre no ambiente por meio de pequenas ou grandes aberturas criadas no telhado 

de uma construção. A solução, dada a ocorrência com maior intensidade da luz natural sobre 

superfícies inclinadas ou horizontais, concede a obtenção de uma iluminação interior 

uniforme. A distribuição de luz em um ambiente iluminado zenitalmente dependerá do 

elemento zenital usado no projeto. A iluminação zenital parte de uma necessidade da obra, 

acima de tudo em locais onde não é possível construir janelas para trazer a claridade ao 

interior, além disso, há quem aposte nesse modelo de iluminação por questão estética, 

sobretudo em residências, é recomendada também em ambientes profundos e espaçosos 

como grandes estabelecimentos e shoppings. Alguns exemplos que podemos citar são: 

                                                   

 

 

                                                           

 

 

 



23 
 

 

 

Figura 7: Iluminação Zenital 

 

                      Fonte: https://projetos.habitissimo.com.br/projeto/iluminacao-zenital-o-que-e-e-como-funciona 

 
 
● Clarabóia 

Normalmente ela é feita por meio de estruturas para sustentação transparentes, 

chamadas de domos. 

                                                                          Figura 8: Clarabóia      

                                        

                                                 Fonte: https://www.vivadecora.com.br/revista/claraboia/ 
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● Shed 

 
São como dentes, onde alternam faces de pouca luz e outras quase verticais 

envidraçadas. A única abertura é orientada no telhado no sentido Sul, ou seja, a luz 

do Sol que entra por ele será indireta. 

                                                                              Figura 9: Shed 

                                       

Fonte:https://www.archiproducts.com/pt/produtos/zanon-prefabbricati/cobertura-pre-fabricada-em-betao-

armado-z-shed_1687 

 

●  Cúpula 

 
São utilizadas na arquitetura há séculos para contribuir com a entrada da luz 

natural em grandes espaços. Elas costumam ser usadas em recintos comerciais e viabilizam 

um grande alcance de iluminação.
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                                                                       Figura 10: Cúpula 

                                         

Fonte: https://www.archdaily.com.br/br/798207/classicos-da-arquitetura-museu-guggenheim-frank-lloyd-wright 

 

● Lanternim 

O lanternim é um dos tipos de iluminação zenital mais indicados, pois promove maior 

circulação e ventilação natural. 

 

                                                        Figura 11: Lanternim 

                    

                                             Fonte: http://www.predalle.com.br/estruturas/lanternim 

 

 

 

 

 

 



26 
 

 

 

O Brasil é um país que contribui para a aplicação de iluminação natural, já que as 

temperaturas na maioria dos estados são altas. Basta que os designers comecem a priorizar 

a técnica, que como visto traz inúmeros benefícios. Se comparados com a iluminação 

artificial, os valores de iluminação da luz natural são bem mais elevados. Isso significa que 

a eficiência energética da luz solar é superior e, quando é utilizada da maneira adequada, 

pode iluminar com eficiência, por várias horas ao longo do dia. 

 
3.3 ELEMENTOS DE CONTROLE DA LUZ SOLAR 

 
     Será mostrado nesta pesquisa diversas vantagens de como utilizar a luz natural, mas 

também não esquecendo de que o uso em excesso pode acarretar em alguns problemas, 

como a descoloração de móveis, superaquecimento do espaço, ofuscamento e etc. 

 É bom que as aberturas da iluminação natural levem em consideração o 

posicionamento do Sol. De preferência, elas devem permitir a maior quantidade de entrada 

da luz Solar pelo período da manhã, caso o contrário aconteça, pode ser que a claridade 

não seja bem aproveitada.  Se as janelas ficam abertas para o lado onde o Sol bate á tarde, 

existe o risco de o ambiente precisar de luz artificial durante a manhã, pois não será bem 

iluminado nesse período, e trazendo maléficos em questões da economia. Como a 

claridade da tarde costuma ser mais forte, ela pode incomodar os moradores das 

residências, que deixarão as cortinas fechadas e não aproveitarão a luz natural da melhor 

forma. 

 A iluminação excessiva, por sua vez, também é prejudicial á saúde dos olhos, pois o 

excesso de luz pode provar uma maior evaporação da película lacrimal, o que causa um 

déficit na lubrificação dos olhos. Dessa forma, aparecem sintomas como: Lacrimejamento, 

irritação ocular e vermelhidão. Portanto, estabelecer barreiras para controlar a iluminação 

natural nos ambientes, também pode ser uma boa forma de melhorar a utilização desta luz 

natural, como exemplos: Cortinas, persianas, toldos, películas fumê e etc. 
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• Cortinas  

 As cortinas fazem uma grande diferença na decoração de um ambiente. Ainda 

proporcionam um bloqueio parcial ou total da luminosidade indesejável. Melhorando o 

conforto visual e até mesmo térmico do ambiente. Existem diversos tipos de cortinas que 

se adaptam a todos os espaços da casa. 

 

                                                                 

                                                                Figura 12: Cortina 

 

                                                   Fonte: https://entendaantes.com.br/cortinas-na-decoracao/ 

 

 

• Percianas  

 As persianas dão um toque todo especial na decoração de espaços residenciais e 

ambientes de trabalho. Destinadas a dar maior conforto térmico e proteger dos raios solares, 

as persianas são compostas por diferentes materiais, entre eles lâminas de alumínio, PVC, 

bambu, tecido ou madeira. 
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                                                       Figura 13: Persianas de PVC 

 

                            Fonte: https://www.hunterdouglas.com.br/cortinas/galeria/4046/persiana-country-woods# 

 

 

                                                                      Figura 14: Percianas de bambu 

 

Fonte: https://www.hunterdouglas.com.br/cortinas/galeria/4046/persiana-country-woods# 

 

• Toldos 

 Um toldo é uma cobertura secundária fixada à fachada de um edifício, que serve para 

proteger do sol, do vento e da chuva. É tipicamente composta por uma lona de fibra acrílica, 

algodão ou poliéster, que é esticada sobre uma estrutura leve feita de alumínio, ferro, aço 

ou madeira. 
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                                                                                Figura 15: Toldo 

                                     

                             Fonte: http://toldos-coberturas.cotanet.com.br/toldos-retrateis/toldo-retratil-para-janela 

 

• Películas fumê 

 As películas são produzidas em forma de laminado de poliéster variável em coloração, 

metalização e espessura; são adesivadas, aplicáveis em vidros em geral.  

                 

                                                       Figura 16: Janela com película fumê 

 

Fonte: http://www.fabricaegaleriabrasil.com.br/p-1795686-PELICULA-FUME-PARA-PORTAS-E-JANELAS-DE-VIDRO 
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3.4 ELEMENTOS DE CONTROLE DA LUZ SOLAR DIRETA 

 

A luz natural traz em sua companhia calor e radiação infravermelha, além do mais, a 

intensidade da luz solar direta consegue encontrar-se acima do desejado, o que evidencia 

a fundamental administração de controle sobre a mesma. Os elementos de controle da luz 

solar direta operam a principal função de impedir a entrada da radiação solar direta no 

ambiente interno. Contudo com o maior enfoque dado a iluminação natural nos últimos 

tempos, esses elementos passaram a colaborar no desempenho da abertura, como o 

controle do ofuscamento, redirecionamento da luz e melhoria na distribuição. 

A luz consente em ser manipulada através do uso inteligente de fenômenos físicos 

como reflexão, transmissão, absorção, refração, difusão, polarização e outros. “Quando a 

luz incide numa superfície, uma fração do total da luz incidente é refletida, ou seja, retorna 

aos hemisférios de procedência sem penetrar na matéria; e uma outra porção é absorvida 

pelo material, produzindo um ganho de energia, enquanto uma última fração pode ser 

transmitida para o outro lado, no caso de superfícies transparentes ou translúcidas” (Pereira, 

1993, p.257-259). 

Os mecanismos de controle da luz solar proporcionarão intervenções no curso natural 

da luz ao serem inseridos nas aberturas. Sendo assim é possível efeitos como o 

redirecionamento da luz por meio da inserção de um espelho diante de uma abertura, que 

provocará uma reflexão especular dos raios que baterão sobre o mesmo, da mesma forma 

o aproveitamento de materiais difusores possibilitarão a reflexão da luz de forma difusa.
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3.4.1 Iluminâncias e Fator de Luz do Dia 

 
Iluminâncias e Fator de Luz do Dia, que é a medida do fluxo luminoso por unidade de 

área, ou seja, lúmens por metro quadrado e sua unidade da iluminância é o lux. A iluminação 

pode ser representada e medida como planar, escalar, cilíndrica e vetorial. A forma mais 

frequente usada é a iluminação planar que está relacionada a tarefas que são desenvolvidas 

sobre um plano de referência, que pode encontrar-se em uma superfície horizontal, inclinado 

ou vertical. 

Na arquitetura o fator de luz do dia ou “daylight factor” é a causa entre a iluminação 

interior e a iluminação disponível no exterior.(Vieira, Roberta.1997). Engenheiros e arquitetos 

usam o daylight factor na arquitetura e no design de edifícios para classificar os níveis de 

iluminação natural interno como percebidos nos planos ou superfícies de trabalho, eles usam 

essas informações para designar se a luz é suficiente para os moradores realizarem suas 

atividades normais. 

 

3.4.2 Importância da Luz Natural no Bem-estar 

 
 

Não podemos esquecer dos benefícios para a saúde, é comprovado cientificamente 

que o ser humano precisa de doses diárias moderadas de Sol. Ao ter contato com a luz 

natural o corpo produz vitamina D, que melhora a absorção do cálcio, fortalecendo os ossos. 

A iluminação natural, é um método utilizado para oferecer conforto ao ambiente e mudar o 

astral das pessoas que nele se encontram, proporcionando muito mais bem-estar e 

aconchego, além disso, a luz natural está diretamente associada com aspectos de 

economia, estética e meio ambiente. Logo, podemos relacionar a iluminação natural com a 

redução de sintomas depressivos. 

Diante da luz artificial, a luz solar proporciona uma sensação de bem-estar e aconchego 

quando incide no ambiente de forma sutil, sem comprometer o conforto visual e térmico. Por 

esse motivo, diversos arquitetos e designer de interiores criam projetos que aproveitam os 

raios solares para compor uma iluminação acolhedora em casas urbanas, veraneio ou em 

espaços que necessitam de alternativas sustentáveis para manter a claridade.( SALLES, 

Karine. 2016.) 
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A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) determina a quantidade mínima 

de iluminação para diversos tipos de atividades;( BLOG LOPES. 2016.) seguir essa 

padronização é ter um ambiente saudável, o excesso quanto a baixa iluminação pode levar 

ao desconforto visual, além de acarretar na baixa lubrificação dos olhos e em algumas 

doenças causadas pela má iluminação, que podem ser: 

 

● Irritação nos olhos 

Umas das queixas mais frequentes devido à má iluminação é a irritação nos olhos. 

Trabalhar em um ambiente com luz muito intensa pode causar ardor, vermelhidão, dores e 

incômodo. 

 

 
 

Figura 17: Luz Solar beneficia a visão 

 
 
 

 

Fonte: https://omelhordasaude.com.br/tag/luz-natural-em-casa/ 



33 
 

 
 
 

 

● Cansaço Visual 

 
Outro problema comum é a fadiga visual. O motivo pode ser tanto o excesso quanto 

a quantidade insuficiente de luz, o que leva a um esforço excessivo da visão e 

consequentemente uma sobrecarga nos olhos. 

 
● Distúrbios Emocionais 

 

Não são apenas nos olhos que sentimos as consequências negativas da má 

iluminação no ambiente de trabalho. Os riscos atingem também a saúde emocional dos 

trabalhadores. Isso acontece porque a luz está intimamente relacionada com a produção de 

melatonina, mais conhecida como o hormônio do sono, em contrapartida, ambientes com 

iluminação correta pode combater até mesmo a depressão. 

 
● Problemas de pele 

 

Quem trabalha debaixo do Sol precisa tomar os devidos cuidados com a pele, uma 

iluminação inadequada pode trazer riscos até mesmo para funcionários que trabalham em 

um escritório. Isso acontece devido ao uso excessivo do computador ou de lâmpadas 

fluorescentes. Esse tipo de iluminação pode causar envelhecimento precoce, manchas 

cutâneas vermelhas e câncer de pele. 

 
3.5 IMPACTO NO MEIO AMBIENTE E NA SUSTENTABILIDADE 

 

Com o crescimento dos casos relacionados ao aquecimento global, a população 

busca cada vez mais alternativas para o aumento da sustentabilidade e diminuição do 

impacto no meio ambiente. Algumas pessoas têm recorrido aos painéis solares para geração 

de energia residencial, mas nem todos tem oportunidades de fazer um grande investimento 

em geração de energia, por isso, existem também outras soluções para aproveitamento da 

energia através da iluminação natural de ambientes com a utilização de ferramentas a favor 

da luz natural, como janelas, entre outros. O uso da luz natural, durante o dia pode substituir 

uma boa parte do gasto de residências e empresas com a iluminação artificial, por isso essa 

alternativa está se tornando cada vez mais popular, e cada vez mais 
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possibilidades têm surgido para promover a iluminação de ambientes com a luz do Sol. 

 
A iluminação natural é um recurso sustentável utilizado,  mas às vezes esquecidos 

nos projetos de design de interiores. Utilizar a luz natural durante o dia assegura a máxima 

eficiência energética e o ambiente continua com uma temperatura agradável em todas as 

estações do ano, isso proporciona a economia de energia por conta da redução no uso de 

ar condicionado e aquecedores. Iluminação sustentável é aliar a iluminação natural com a 

artificial, fazendo com que em conjunto tornem o ambiente agradável, econômico e 

ecológico. Segundo a doutora em Tecnologias Energéticas e Ambientais, Claudia Amorim, 

a energia elétrica usada em edifícios corresponde a 45% do consumo total de energia 

elétrica do Brasil. “O setor residencial é responsável, aproximadamente, pela metade deste 

consumo de energia elétrica, sendo a outra metade dividida entre os setores comercial e 

público”, informa. 

 
As metodologias de iluminação artificial consomem a maior parte da quantia total 

da energia consumida pelas edificações atualmente. Aplicar a luz natural, como fonte de 

luz interior, pode reduzir esse montante consumido pelas fontes artificiais e também reduzir 

episódios de pico. Efeitos observados de projetos executados com objetivo de utilizar 

recursos naturais como fonte de energia, mostram controle nos custos com consumo 

energético em mais de 50%. Além da economia direta obtida com a alteração da 

iluminação artificial pela natural, a luz do Sol pode contribuir para o aquecimento da 

construção, em regiões ou estações frias, e em episódios de calor, as aberturas podem 

operar como sistemas de ventilação, proporcionando o resfriamento da edificação. A 

radiação solar apresenta-se como um formato perfeito de energia porque não polui o 

ambiente e se encontra em todos os lugares do globo, é um recurso gratuito e infinito 

 
3.5.1 Formas de Utilizar a Luz Natural a favor da Sustentabilidade 

 
● Telhas de vidro 

 
As telhas de vidro são componentes transparente e/ou translúcidos que são 

empregados à montagem dos telhados, normalmente, de uma forma descontínua. Afinal 

você não deve fazer todo o telhado de vidro, mas apenas algumas partes do mesmo. Assim, 
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durante o dia você vai obter uma iluminação perfeita em todo o seu ambiente, e o 

melhor, sem gastar energia elétrica. 

 

                                                  Figura 18: Telha de vidro 

                                           

                                      Fonte: https://www.leroymerlin.com.br/telhas-de-vidro 

● Clarabóias tubular 

 
São domos com tubos reflexivos que guiam a luz natural da cobertura até o 

ambiente a ser iluminado. Recomenda-se usar em áreas que possuem a cobertura com 

certa profundidade e em retrofits.  

                                                 Figura 19: Clarabóia tubular 

 

 

 

            Fonte: https://www.psdovidro.com.br/claraboia-entenda-sobre-o-assunto/ 

 
● Átrio 

 
É o espaço central aberto ou com cobertura translúcida. Geralmente fica na parte 

mais discreta das casas, porém aberto em seu topo. 
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                                             Figura 20: Átrio 

 

 

 

   Fonte: https://br.pinterest.com/pin/567875834250914606/ 

 
 
3.6 SALAS DE ESTAR RESIDENCIAIS 

 

   Salas de estar são ambientes que em suma são utilizados para o descanso dos 

moradores das residências, porém algumas vezes esses ambientes agregam a 

possibilidade de serem usados para outras funções. Um bom projeto de arquitetura e de 

decoração leva em conta, entre muitos fatores, a iluminação natural do ambiente, quanto 

mais se usufrui desse recurso de forma inteligente, melhor o projeto. A luz natural, além 

da economia de energia proporciona um ambiente mais alegre, confortável, acolhedor e 

a própria luz solar traz benefícios à saúde, a entrada de luz solar nos ambientes 

proporciona também o fim do surgimento de mofos e fungos. Quanto à luz natural 

especificamente, Hopkinson (1980) considera uma dádiva da natureza, ao qual o homem 

foi adaptado para realizar suas tarefas primitivas, de forma que em um ambiente de 

evolução, onde às diversas tarefas são realizadas em locais confinados, “nem sempre é 

fácil proporcionar essa quantidade de luz em interiores, por meio de janelas 

arquitetonicamente satisfatórias, sem dar lugar a indesejáveis encadeamentos” 

(HOPKINSON, 1980). A iluminação de um espaço pode influenciar bastante na decoração 

e nas emoções que temos ao frequentar este cômodo da residência. A sala de estar 

costuma ser problemática nesse ponto por se mesclar, em muitas casas e apartamentos, 

aos ambientes da cozinha, da sala de jantar e da sala de TV. Os apartamentos e casas 

atuais apresentam novas tendências de salas de estar: o ambiente, que antes era 

dividido em sala de TV e sala de jantar, hoje pode ser um espaço integrado que 

proporciona receber convidados, mas também assistir a programas de televisão 

diariamente. 

Por isso é preciso ter atenção ao tipo de iluminação que é utilizada no cômodo para não 

ofuscar o uso da televisão, mas igualmente não deixar o espaço desconfortavelmente 

escuro.
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A iluminação de um espaço pode influenciar bastante na decoração e nas emoções que 

temos ao frequentar este cômodo da residência. A sala de estar costuma ser problemática 

nesse ponto por se mesclar, em muitas casas e apartamentos, aos ambientes da cozinha, da 

sala de jantar e da sala de TV. Os apartamentos e casas atuais apresentam novas tendências 

de salas de estar: o ambiente, que antes era dividido em sala de TV e sala de jantar, hoje 

pode ser um espaço integrado que proporciona receber convidados, mas também assistir a 

programas de televisão diariamente. Por isso é preciso ter atenção ao tipo de iluminação que 

é utilizada no cômodo para não ofuscar o uso da televisão, mas igualmente não deixar o 

espaço desconfortavelmente escuro. 

No estudo da luz natural se faz necessário avaliar um ponto no plano de trabalho não 

somente sua incidência da luz indireta como da luz direta, pois estes fatores permitem a 

discriminação dos detalhes das superfícies que podem inclusive variar conforme o ponto de 

onde provém a iluminação. Assim, conforme a variação angular de onde provém a luz, pode- 

se ter ao longo do dia variadas texturas em uma mesma superfície. Algumas no aspecto 

físico da luz permitem às pessoas criarem relações com os espaços, objetos e situações, 

de forma que aspectos cognitivos se somam para projetar a sensações do ser ao perceber 

a iluminação. Segundo Bessa (1998 apud BESSA 2001) a percepção sensorial se dá através 

dos sentidos, que num processo cognitivo de inputs e outputs nos permite perceber o 

ambiente e o relacionar, segundo nossos filtros, com experiências e sensações. 

Umas das maneiras mais utilizadas em projetos de sala de estar, para trazer uma 

melhor iluminação natural nestes cômodos, é a utilização de vidros. Os vidros, além de 

deixar o espaço em questão mais sofisticado e moderno, permitem a entrada de luz nestes 

ambientes, assim, estes podem ser utilizados em janelas, portas e divisórias, deixando a 

sala de estar bem mais iluminada. A pele de vidro já bastante utilizada em edificações 

comerciais, porém, já começaram a aparecer em imóveis residenciais. As precauções 

maiores com esse tipo de vidro se dão apenas nos períodos do ano mais quentes, pois o 

material esquenta a casa, precisando de uma climatização no ambiente. 

A chamada nova classe média brasileira é constituída por famílias com renda per 

capita mensal entre R$ 1.819,00 a R$ 7.278,00 e representava mais de 3,6% da população 
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total em 2017, essa classificação foi feita pelo estudo do Banco do Bradesco em 2017,      

Partindo deste princípio de ser a maior parcela da população, foi escolhida esta classe como 

foco de nossa pesquisa pois é composto por indivíduos com diferentes fontes de renda e 

para obtermos resultados acessíveis. 

Esta fração da população que até alguns anos atrás não tinha acesso ao serviço de 

decoração devido ao preço, agora aproveita a popularização do planejamento para enfeitar 

a casa, isso foi descoberto pela classe média, que cada vez mais investe no design de 

interiores. Porém o consumidor da classe média tem uma demanda reprimida e quer ser 

atendido sem maiores percalços, eles querem um ambiente bonito e com qualidade pelo 

preço acessível, receber pelo o que vão pagar, sendo um público alvo crítico e com alto 

poder de influenciar outros possíveis clientes, “Elas querem ter o prazer de curtir um espaço 

bem decorado e com estilo. E, como hoje têm mais acesso à informação, leem revistas de 

decoração e sabem diferenciar um produto bom e de qualidade", observa Rafael Mendes. 

(Júnia Leticia. 2011). 

Quando se fala de salas de estar é comum pensar em um ambiente feito somente 

para assistir tevê, porém na vida real não é somente isso, em casas menores este espaço 

é aproveitado para outras funções. 

As famílias de classe média no Brasil tem o estereótipo de fazer suas refeições na 

sala de estar em frente à teve, assistindo aos famosos telejornais da hora do almoço, ou 

ao jornal nacional à noite, mas essa não é a única maneira pela qual essa parcela da 

população faz uso deste cômodo da casa. A sala também é utilizada para receber visitas, 

reunir a família, assistir tevê, os filhos fazerem as tarefas escolares, brincarem e 

descansar após um longo dia. Então para a classe média brasileira a sala de estar 

representa não somente a sala, mas também um ambiente multiuso para diversas 

atividades do dia a dia. Pois, nestas casas em algumas situações estes ambientes são 

pequenos, fazendo com que o espaço seja usufruído para mais de uma de função. 
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Figura 21: Sala de estar pequena 

Fonte: https://www.transformesuacasa.com.br/como-decorar-a-sala-gastando-pouco-transforme-sua-casa/ Acesso 

em 7 de Maio de 2020 

 
 

Um bom exemplo de sala de estar bem iluminada que podemos citar é do filme 

coreano Parasite, vencedor de melhor filme no Oscar de 2020. Na sala de estar há uma 

parede de vidro que ajuda com a incidência da luz natural no ambiente, mas o diretor Bon 

Joo-Ho pensou além do uso da luz do Sol. Em entrevista a revistas internacionais logo 

que o filme foi lançado, diretor Bon Joo-Ho disse que a casa, personagem importante 

desse enredo, precisava de muito Sol. Segundo ele, a classe social em que uma pessoa 

está inserida determina a quantidade de luz natural que ela receberá durante o dia, 

quanto mais pobre, menos janelas ou janelas menores. Quanto mais rico, mais janelas e 

janelas maiores. Esse briefing foi fundamental para o cenógrafo Lee Ha Jun, que 

percorreu inúmeros terrenos vazios observando exatamente como era o deslocamento 

da luz do Sol ao longo do dia. (Mcarini, Publicado em 4 dez 2019). 

http://www.transformesuacasa.com.br/como-decorar-a-sala-gastando-pouco-transforme-sua-casa/
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Figura 22: Sala de estar filme Parasite 

 

Fonte: https://coisascriativas.com/parasita-filme-porque-construiram-uma-casa-luxuosa-do-zero/ 

 
 

A utilização de persianas também é uma boa opção para quem quer aproveitar melhor 

a luz natural nas salas, pois permitem o equilíbrio da entrada de luz solar. Para se ter um 

maior benefício da luz, é indicado que as persianas utilizadas nas janelas sejam de cor clara. 

As cores usadas nas salas de estar também influenciam de modo direto na iluminação. O uso 

de cores claras tanto nas paredes, pisos e móveis, facilita a distribuição da luz natural, além 

de dar um tom contemporâneo e refinado aos espaços. 

 
 
4 RESULTADOS 

 

 
O interesse pelo tema da pesquisa surgiu através de percepções vistas pela má 

utilização da iluminação natural em salas de estar. Com os dados que foram coletados 

ao decorrer da pesquisa é possível visualizar que a forma correta do uso deste método 

de luz solar influencia em diversos aspectos, sejam fisiológicos, biológicos, psicológicos, 

na construção civil e principalmente na área pesquisada de design de interiores porém 

um dos primeiros benefícios que podemos citar que a iluminação natural traz é o conforto 

visual, já que o Sol deixa o ambiente mais agradável. O uso dessa luz natural ajuda a 

reduzir uma quantidade significativa dos custos de energia, e que a luz natural está 

diretamente associada com aspectos de economia, estética e meio ambiente. 
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4.1 VANTAGENS ESTÉTICAS 

 

Os projetos de interiores atuais têm optado pela iluminação natural, já que a prática 

tem diversos benefícios, além de trazer uma estética muito confortável, agradável e 

também benefícios à saúde. A técnica resume-se a basicamente utilizar a luz solar para 

iluminar os ambientes internos. 

Não se pode negar que uma sala de estar bem iluminada é esteticamente mais 

atrativa do que uma com pouca ou nenhuma iluminação, quando acordamos uma das 

primeiras coisas que fazemos é abrir as cortinas e deixar a luz do Sol adentrar o ambiente. 

Ao entrar em um espaço, seja ele uma sala de estar, quarto ou recepção e não 

existe uma janela, como designers nós percebemos e tentamos encontrar soluções para 

clareá-lo sem modificar a estrutura do ambiente. Quando o espaço fechado é a sala de 

estar, o problema aumenta: como iluminar bem o ambiente sem ocorrer o ofuscamento 

ou o consumo de energia vai ser muito alto? Uma das soluções é a alteração da 

disposição dos móveis, essa simples mudança pode fazer uma grande diferença na 

quantidade de luz que chega nos cômodos. Desta forma, de acordo com o embasamento 

teórico obtido com as pesquisas bibliográficas, podemos afirmar que as vantagens 

estéticas podem ser resumidas em: 

● O ambiente fica mais arejado, o refrescando e transformando em um espaço 

mais agradável; 

● O ambiente fica elegante porque graças a luz solar destaca as cores reais dos 

objetos, mobiliários e etc; 

● Traz a sensação de aconchego, por isso o uso de janelas é alto em salas e 

quartos e até mesmo em consultórios médicos para deixar o ambiente mais simpático e 

humano; 

● A iluminação natural de um apartamento é fundamental na hora da compra e da 

revenda de um imóvel, então a quantidade de janelas faz com que o imóvel seja 

valorizado economicamente; 
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Figura 23: Sala sem janelas 

Fonte: https://engenhariaaocubocom.wordpress.com/2016/08/22/reboco-com-gesso/  

 
Figura 24: Sala bem iluminada 

Fonte: https://www.tuacasa.com.br/janelas-para-quarto/ 

http://www.tuacasa.com.br/janelas-para-quarto/
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4.2 VANTAGENS FUNCIONAIS 

 

Referente aos aspectos funcionais que foram analisados dentro da pesquisa, foi 

demonstrado que a luz solar é extremamente importante para a saúde e bem-estar dos 

usuários, e é comprovado cientificamente que o ser humano precisa de doses diárias 

moderadas de sol para a absorção de vitamina D no organismo. 

Em comparação com a luz artificial, a luz solar proporciona uma sensação de bem- 

estar, aconchego e ainda ajuda na realização de diversas atividades do dia a dia, como a 

prática da yoga por exemplo, quando incide no ambiente de forma sutil, sem comprometer 

o conforto visual e térmico do ambiente. Algumas queixas mais frequentes são devido à 

má iluminação, o que pode acarretar em alguns distúrbios emocionais, que afetam a 

produção de melatonina, mas podendo ser evitada com o uso adequado da iluminação 

solar. 

Uma das vantagens que, provavelmente, mais agrade a quem opta por essa 

alternativa é a economia que pode proporcionar ao orçamento doméstico, como foi visto 

na pesquisa podemos perceber, que essa medida traz inúmeros benefícios tanto para a 

saúde, quanto para a sustentabilidade e economia. E como para algumas atividades são 

necessárias quantidades mínimas de iluminação, seguindo a norma adotada pela 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), utilizar essa padronização é pedir 

para ter um ambiente bem iluminado e saudável. 

 
● Com a entrada de luz solar no ambiente torna se mais eficaz a produção de vitamina D 

no corpo; 

● Sensação de bem-estar ajudando na realização de tarefas, deixando os moradores 

mais confortáveis; 

● Ajuda na prática de variadas atividades, incluindo as relaxantes como yoga e 

meditação; 
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Figura 25: Yoga em casa 

Fonte: https://br.depositphotos.com/199954634/stock-photo-young-woman-living-room-practicing.html Acesso em 7 

de Maio de 2020 

 
 
 
 

 
4.3 VANTAGENS SUSTENTÁVEIS 

Algumas formas sustentáveis da utilização da luz solar, de modo que a aplicação 

da iluminação natural como fonte de luz interior, ajuda a reduzir o total consumido pelas 

fontes artificiais. São existentes no mercado diversas formas de utilizar a iluminação 

natural a favor da sustentabilidade entre elas são as janelas, clarabóias, painéis solares 

que têm em comum a forma de ajudar a luz solar a penetrar no ambiente. Um dos 

benefícios que foi citado que a iluminação natural traz é o conforto visual, já que o Sol 

deixa o ambiente mais agradável. O uso destas técnicas ajuda a reduzir uma quantidade 

significativa dos custos de energia. 

 
 

● Grande economia de energia elétrica; 

● Redução da utilização de aparelhos de ventiladores, ar condicionado, aquecedores; 

● Não polui o ambiente e se encontra em todos os lugares; 
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Figura 26: Janelas 

Fontes: https://www.decorfacil.com/salas-de-estar-modernas/ Acesso em 4 de Maio de 2020 

 
 

Figura 27: Clarabóia em sala de estar moderna 

Fonte: https://br.pinterest.com/pin/492862752942449688/ Acesso em 4 de Maio de 2020 

http://www.decorfacil.com/salas-de-estar-modernas/
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Dada a importância do assunto, a utilização da luz natural em projetos de interiores 

é essencial para estabelecer a saúde, bem estar, sustentabilidade e economia, e é algo 

a ser levado em consideração pelos profissionais que buscam em seus trabalhos 

aumentar o uso da luz natural para melhores fins econômicos e lucrativos. O assunto 

tratado auxiliou a conclusão de que as salas de estar necessitam de uma certa atenção 

para o melhor uso da mesma, e para a melhora dos fatores citados, principalmente em 

salas de estar residenciais. 

Nesta pesquisa foram abordados assuntos relacionado a iluminação natural, 

saúde, sustentabilidade, meio ambiente, formas de utilizar a luz natural, aplicado ao 

design de interiores que juntos trouxeram um melhor execução para alcançar o objetivo 

geral apresentado na pesquisa. 

O propósito deste trabalho foi mostrar aos profissionais e estudantes as vantagens 

e razões de utilizarem em seus projetos a luz natural, assim buscando o bem-estar, 

conforto, e melhora na saúde dos usuários deste espaço, destacando principalmente as 

formas do melhor uso da luz solar que é o principal foco da pesquisa, com base nas 

informações coletadas e citadas. Foram mencionadas maneiras de soluções dentro da 

capacidade de um designer de interiores para que o uso da luz natural seja expandido, 

proporcionando um ambiente bem iluminado e arejado, promovendo diminuição do uso 

da energia elétrica com a utilização de aparelhos de ar condicionados e aquecedores. O 

estudo traz essa multiplicidade de informações que instigam a busca por mais 

conhecimentos de outros leitores e profissionais da área, expondo o que é necessário 

para a execução de um projeto de interiores a qual foi apresentado na pesquisa que é a 

utilização da luz natural. 
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