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RESUMO 
 
 
A literatura no campo da Arquitetura cita com frequência a iluminação natural 

como característica importante a ser observada em projetos. Entretanto, seu estudo 
geralmente trata das propriedades físicas (trajetória e incidência solar) e de métricas 
como o fator luz diurna, que não necessariamente aproximam o projeto das 
preferências subjetivas dos futuros ocupantes do espaço. A iluminação natural 
influencia não apenas a eficiência energética de um edifício, mas a fisiologia e 
regulação temporal humana e principalmente a forma como se percebe um espaço. 
Neste contexto, esta pesquisa procura estabelecer a relação entre a iluminação 
natural, o acesso às vistas e a percepção humana durante três estações do ano – 
inverno, primavera e verão – em uma câmara climática localizada em Karlsruhe, 
Alemanha, com o objetivo de determinar se a percepção de luz dos ocupantes da 
câmara pode ser traduzida pela irradiância global horizontal, iluminância horizontal e 
vertical e ofuscamento, que podem ser reproduzidos por simulação computacional e 
utilizados como parâmetros de projetos arquitetônicos. Para tanto, utiliza-se um 
ambiente controlado (câmara climática), projetado sobre uma plataforma giratória, o 
qual permite testar-se o efeito da orientação da fachada sobre variáveis subjetivas 
de participantes voluntários, sob condições experimentais. Trata-se de estudo 
longitudinal de campo com abordagem quantitativa e coleta de dados por 
questionário e medições e técnica de simulação computacional. Identificaram-se por 
simulação computacional as orientações da câmara com maior diferenciação de 
acesso à luz natural como etapa preliminar. Validadas e revistas as orientações em 
teste piloto no estudo de campo realizado no âmbito de uma segunda pesquisa, 
utilizaram-se os dados coletados nessa pesquisa a partir de respostas a um 
questionário de situações de luz com monitoramento de condições térmicas e de 
iluminação, interna e externamente à câmara climática estudada. Os dados 
subjetivos e objetivos foram então confrontados por meio de métodos estatísticos 
(coeficiente de Pearson, para dados agrupados, e ρ de Spearman, para dados 
individuais). Os resultados sugerem correlações significativas entre a iluminância 
horizontal e a vertical em relação à percepção lumínica dos participantes. As 
correlações com resultados de simulações computacionais, por sua vez, confirmam 
a predominância da iluminância vertical, bem como a disponibilidade de iluminação 
natural e Useful Daylight Illuminance como formas de reprodução da iluminância à 
altura dos olhos. 
 
 
Palavras-chave: Conforto Visual. Iluminação Natural. Vistas. Percepção Visual. 



 

 

ABSTRACT 

 
 

TRENTO, Ticiana Patel Weiss. Determinação de métricas para reprodução da 
percepção visual por simulações computacionais. 2017. 121 f. Dissertação 
(Mestrado) – Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil, Universidade 
Tecnológica Federal do Paraná. Curitiba, 2017. 

 
 
Daylight is often mentioned as an important factor to be considered in 

architectural projects. However, it is mostly taken into consideration as regards its 
physical features (sun path and availability) whose metrics do not necessarily reflect 
subjective preferences of the occupants, such as the daylight factor. Daylight affects 
not only energy efficiency, but also human physiology and time setting and, above 
all, the way one perceives the environment. In this context, this research aims to 
establish the relationship between daylight, access to views and human perception 
throughout three seasons – winter, spring and summer – in a climate chamber in 
Karlsruhe, Germany. Its goal is to determine which metrics better translate visual 
perception of the chamber occupants and which could also be reproduced in 
computer simulations and later used as design parameters. For this purpose, a 
climate chamber, built on top of a rotating platform, was used to test the effect of 
façade orientation on several subjective variables of volunteers under experimental 
conditions. This is a longitudinal field study with a quantitative approach that uses 
instruments such as surveys and measurements, as well as computer simulations as 
technique. Preliminary computer simulations helped to identify façade orientations 
with the most differentiation regarding daylight access. After test orientations were 
validated against field data from a pilot study carried out during a concurrent field 
study, data collected during such study including survey results as regards light 
perception and measurements of thermal and lighting conditions, indoors and 
outdoors were used for analysis. Subjective and objective data were then compared 
using Pearson´s R coefficient (for grouped data) and Spearman´s rank correlation 
coefficient (for individual data). Correlation results point to the use of vertical and 
horizontal illuminance as metrics with the strongest relationship to participants’ light 
perception. Correlations between measured data and computer simulations confirm 
the predominance of vertical illuminance, as well as Daylight Availability and the 
Useful Daylight Illuminance as valid tools to reproduce the illuminance at the eye 
level. 

 
 
Palavras-chave: Visual Comfort. Daylight. Views. Visual Perception. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Segundo Reinhart (2014), um espaço naturalmente iluminado combina alta 

satisfação visual e térmica dos ocupantes com baixo consumo energético para 

iluminação, aquecimento e resfriamento. Para o conforto térmico e de iluminação 

exclusivamente artificial, a literatura é vasta e as métricas estudadas até o momento 

são suficientes para parametrizar faixas de conforto universais. Para a satisfação 

gerada pela iluminação exclusivamente natural, porém, ainda não há resposta 

definitiva (JAKUBIEC, 2014). 

Dentre as métricas conhecidas, a mais antiga é o Fator Luz Diurna (FLD). 

Desenvolvido nas décadas de 1940 e 1950, constitui a razão entre os níveis de 

iluminação natural externo e interno. No entanto, o método considera o céu como 

permanentemente encoberto, ignorando a insolação direta (PUBLIC..., 2012), e não 

estabelece limites para qualificar subjetivamente a iluminação. É esta a métrica 

usada pela norma ABNT NBR 15.215 (2005). Ao considerar a luz do dia, porém, 

deve-se ter em mente que o sol e as nuvens mudam de posição e a disponibilidade 

de luz (e de existência de ofuscamento) depende da orientação da abertura. 

Neste contexto, também não se pode ignorar a interação dinâmica entre ser 

humano e ambiente. Isto significa, por exemplo, que se houver desconforto (em 

casos onde não há sistemas automatizados de sombreamento), o ocupante poderá 

tentar adaptar as características ambientais, fechando as persianas durante o dia, e 

forçando o uso de iluminação artificial por consequência. 

A luz natural, além de permitir a visualização do mundo e realização de 

tarefas, está ligada a processos biológicos e de regulação temporal mediados 

pela produção hormonal, como a melatonina e o cortisol. Estudos relacionam 

estes hormônios à regulação pelo organismo do ciclo claro-escuro (OLIVEIRA et 

al., 2004), que caracterizam o ciclo circadiano, e a efeitos na atenção, na 

produtividade e em respostas afetivas (BEUTE, 2014). Logo, ambientes com 

iluminação inadequada tendem a apresentar maior uso de iluminação artificial, e por 

consequência, desequilibrar não somente os cálculos energéticos, mas também a 

resposta cognitiva e o ritmo circadiano dos usuários.  

A verticalização e o adensamento crescente constatados nas grandes 

cidades são considerados irreversíveis (PEDRAZA et al., 2013; RAMIRES, 2011), 
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resultando muitas vezes em unidades habitacionais ou comerciais com pouco ou 

nenhum acesso à luz solar (KRÜGER; SUGA, 2009). Neste contexto, a 

importância de metodologias adotadas para a incorporação de mecanismos para 

provimento do acesso solar em ambientes internos ultrapassa questões projetuais 

ergonômicas e estéticas, para adentrar ao domínio da saúde pública (TAMURA, 

2010). 

Preferências individuais podem, ainda, ser influenciadas por processos 

evolutivos – com íntima relação com processos fisiológicos – e pelo 

desenvolvimento cultural (BEUTE, 2014). Logo, práticas atuais relacionadas à 

obtenção de níveis adequados de iluminação baseadas somente no atendimento 

de requisitos visuais podem não refletir preferências individuais de usuários dos 

ambientes (JAKUBIEC, 2014). 

Para melhor antecipar os efeitos da iluminação nos ocupantes, a simulação 

computacional tem sido utilizada com crescente precisão (GUGLIELMETTI et al., 

2010). Através de simulações dinâmicas de iluminação natural, que levam em 

consideração a iluminância ou luminância geradas por um arquivo climático durante 

um determinado período de tempo (REINHART et al., 2006), é possível identificar 

momentos com maior incidência direta de luz solar, ofuscamento no campo de visão 

e verificar se os ocupantes possuem iluminação natural insuficiente para 

desempenhar satisfatoriamente suas tarefas. A ocorrência do excesso ou falta de 

iluminação adequada pode então ser utilizada para orientar e otimizar projetos. 

Diante do contexto exposto acima, a pesquisa é orientada pela seguinte 

pergunta: 

 

É possível utilizar a irradiância global horizontal e a iluminância 

horizontal e vertical para prever a percepção e o conforto visual de ocupantes 

em projetos de ambientes de escritório por meio de simulação computacional? 

 

Responder esta questão pode contribuir para o entendimento das relações 

associadas à geometria das edificações, seus impactos na disponibilidade de luz 

natural no ambiente interno, e quais suas implicações na percepção de seus 

usuários, contribuindo para a determinação de parâmetros projetuais que sejam 

favoráveis ao conforto, e possivelmente, à saúde. Para tanto, o estudo se utiliza de 
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uma pesquisa de campo com diferentes graus de acesso à luz do dia, bem como de 

simulação computacional como suporte para verificação das métricas. 

Como resposta ao problema da pesquisa, o objetivo geral desta dissertação 

é determinar se a irradiância global horizontal e a iluminância horizontal e vertical 

podem traduzir a percepção da iluminação no ambiente pelos ocupantes a fim de 

possibilitar a sua utilização como parâmetro de projeto através de simulações 

computacionais. Assim, foram definidos também os seguintes objetivos específicos, 

descritos a seguir: 

 

a) Identificar dentre as métricas medidas aquelas que melhor correspondam às 

respostas subjetivas; 

b) Comparar resultados com a variável vistas a ambientes naturais para 

identificar interferência desta componente na percepção visual; 

c) Estabelecer a possibilidade de reprodução das métricas por simulação 

computacional de forma a refletir a percepção visual; 

d) Contribuir para o direcionamento de procedimentos e recomendações de 

simulação computacional para utilização das métricas como parâmetros de 

projeto. 

 

Conforme Tamura (2010), ainda falta integração entre projetos e 

recomendações normatizadas e aplicadas em legislações de uso e ocupação do 

solo das cidades. Assim, esta dissertação se justifica por auxiliar no processo 

projetual orientado ao conforto visual, a respostas cognitivas e psicológicas que 

fomentem o bem-estar, a ambientes energeticamente eficientes e que permitam o 

funcionamento adequado do ciclo circadiano. 

Neste sentido, faz-se necessário conhecer o que determina a percepção e o 

conforto visual dos ocupantes e suas consequentes ações para adequação do 

ambiente, a fim de ampliar as discussões acerca do conforto luminoso e da 

adaptação pelo indivíduo. Visto que o foco da pesquisa se limita à luz natural, 

aspectos relativos à iluminação artificial foram excluídos do estudo. 

Assim, este estudo divide-se em cinco capítulos, dos quais este primeiro 

trata da introdução sobre o tema a ser desenvolvido, o problema da pesquisa, a 

justificativa, o objetivo geral e os objetivos específicos. Sua estrutura consta da 

Figura 1. 
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Figura 1 – Estrutura da dissertação. 
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O segundo capítulo traz uma breve revisão de literartura, com definições de 

conceitos básicos ao entendimento da pesquisa. Inicia-se com a discussão acerca 

da qualidade do ambiente e a relação dinâmica do usuário com o espaço ocupado. 

As influências sobre as preferências ambientais e são brevemente citadas, e seu 

caráter fortemente subjetivo é evidenciado ao tratar da iluminação natural de forma a 

não se confundir com os efeitos provocados pelo contato com o meio natural pelas 

vistas. Por fim, elenca-se algumas métricas de análise da luz do dia, bem como os 

tipos de céu considerados em simulações como dado de entrada para o cálculo 

destas métricas. 

O terceiro capítulo apresenta o método da pesquisa ao especificar sua 

classificação, o local de estudo, os equipamentos de medição e a caracterização da 

amostra do estudo de campo, bem como os dados de entrada e procedimentos de 

simulação. Também delinea-se o desenvolvimento da análise dos dados obtidos. 

Os resultados são apresentados e analisados no quarto capítulo.  

Por fim, o capítulo quinto trata das considerações finais, limitações do estudo 

e sugestões para pesquisas futuras.   
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

Iluminar com qualidade significa, segundo ILLUMINATING... (2008), 

proporcionar iluminação suficiente para que se possa ver e desempenhar tarefas 

visuais, mas também destacar algo, influenciar interações sociais e humores, 

embelezar espaços, promover segurança e aumentar o conforto. Assim, devem-se 

levar em conta três grandes aspectos do ambiente: sua arquitetura, seu consumo 

energético e operação e sua influência nos usuários. A Figura 2 ilustra esta 

interação, bem como os componentes que compõem cada um destes fatores: 

 

 
Figura 2 – Fatores determinantes para a qualidade da iluminação. 

Fonte: Adaptado de ILLUMINATING... (2008). 

 

As três esferas estão intrinsecamente conectadas de forma que uma 

influencia no desempenho das outras, reforçando alguns aspectos ou até mesmo 

gerando conflitos. Assim, por exemplo, um ambiente localizado em local com pouca 

segurança poderá ter poucas janelas ou apresentar vidros escuros para evitar expor 

sua área interna. Por consequência, a iluminação natural é prejudicada, o que 
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acarretará em maior consumo de energia para iluminar artificialmente os ambientes 

internos e poderá prejudicar o conforto visual de seus ocupantes. 

Reinhart (2014), em conformidade com o conceito da ILLUMINATING..., 

especifica o espaço bem iluminado naturalmente como o produto da disponibilidade 

de luz do dia, do conforto visual e do consumo energético eficiente, conforme a 

Figura 3. Estes três fatores, segundo o autor, determinam a resposta dos usuários – 

figura central para o uso e desempenho do espaço. 

 

 
Figura 3 – Interação entre usuários, iluminação natural, consumo de energia e conforto visual. 

Fonte: Adaptado de REINHART, 2014. 

 

A presente pesquisa, no entanto, concentra-se especificamente nas esferas 

referentes à arquitetura e necessidades humanas. Aspectos energéticos, de 

operação e manutenção de sistemas de iluminação não serão tratados. 

 

 

2.1 PREFERÊNCIAS AMBIENTAIS 

 

 

Embora se tenha estudado a iluminação natural por mais de um século, 

ainda não há consenso quanto ao fator determinante das preferências individuais 

tanto pela luz natural quanto por ambientes em contato com a natureza – se são 

fatores fisiológicos, evolutivos ou culturais (BEUTE, 2014). Muitas das necessidades 

humanas listadas pela ILLUMINATING... (2008) como supridas ou influenciadas pela 
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iluminação têm forte componente subjetivo: desempenho de atividades; humor 

(respostas emocionais ao ambiente); conforto visual; julgamentos estéticos; 

segurança e bem-estar; e comunicação social. 

Andersen (2014) reforça que os genes humanos foram selecionados para 

promover a sobrevivência em áreas abertas, apesar de a humanidade ter se 

adaptado ao espaço interno. Hellinga (2013) complementa, ao ressaltar o dinamismo 

da iluminação natural: a variação de luminosidade e temperatura de cor durante o 

dia e o ano permite aos indivíduos se localizarem quanto às condições de clima e 

passagem do tempo e determina o ciclo circadiano.  

Em projetos arquitetônicos, no entanto, o tratamento da luz natural se dá de 

forma objetiva e quantitativa, mirando somente no desempenho de tarefas, ainda 

que haja mudanças tanto nas atividades quanto na demanda por iluminação durante 

o dia. (ANDERSEN, 2014). 

Ainda, Beute (2014) ressalta que há dificuldade em se avaliar os efeitos da 

iluminação natural separadamente daqueles provocados pelo contato com 

ambientes naturais. A autora complementa que os benefícios específicos da luz 

natural e dos ambientes naturais não são claros, uma vez que a literatura procura 

estudar seus efeitos em separado. No entanto, a luz faz parte do ambiente natural e 

dificilmente pode ser isolada. Assim, os efeitos de ambos podem se confundir. 

 

 

2.2 ILUMINAÇÃO NATURAL 

 

 

Apesar de ser tratada como apenas um dos componentes que contribuem 

para a qualidade da iluminação, conforme demonstra a Figura 2, a iluminação 

natural configura fonte primária de luz (ANDERSEN, 2014). Da energia do Sol que 

chega à Terra, apenas 40% é visível pelo olho humano, com comprimento de onda 

entre 380 e 780 nanômetros, conforme demonstra a Figura 4. Esta parcela configura 

o que se chama de iluminação natural, seja de incidência direta (luz do sol) ou 

indireta (luz da abóboda celeste e refletida de superfícies) (ANDERSEN, 2014). 
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Figura 4 – Espectro eletromagnético com destaque para a faixa visível. 

Fonte: Adaptado de ANDERSEN, 2014. 

 

Sua importância é reconhecida pela humanidade desde as civilizações 

antigas, porém sua relação com as necessidades dos ocupantes no espaço interno 

só foi estabelecida no início do século XX (ANDERSEN, 2014). Estudos com foco 

em aspectos higienistas e de conforto ambiental datam deste período (MARKS; 

WOODWELL, 1914; LUCKIESH; HOLLADAY, 1924). Na segunda metade desse 

século, o foco de pesquisas da área passou também a abranger efeitos 

comportamentais da luz nos indivíduos (FLYNN et al., 1973; FLYNN et al., 1979) e 

eficiência energética (MURDOCH, 1976). Mais recentemente, os efeitos não visuais 

da iluminação natural vêm sendo objeto de interesse da comunidade acadêmica 

(SACK et al., 2007; BOYCE, 2009), com a descoberta das células ganglionares 

intrinsecamente fotossensíveis, além dos já conhecidos bastonetes e cones, que 

permitiram entender a ocorrência da regulação do ciclo circadiano também em 

pessoas cegas (PANDA; MARKS, 2005). 

O ciclo circadiano é o ritmo de variação hormonal no período de 24 horas, 

estimulado justamente pela intensa exposição à luz durante o dia e pouca ou 

nenhuma luz durante a noite. Desequilibrar este ciclo afeta o desempenho de tarefas 

visuais e não visuais, e pode resultar em problemas de saúde em longo prazo 

(BOYCE, 2003). 

Martau (2009) confirma a importância da iluminação natural e seu efeito no 

ciclo circadiano em seu experimento com vendedoras de lojas de rua e de dois 

turnos em shopping centers. Seus resultados mostraram, no que tange à luz natural, 
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alteração no ritmo do cortisol, maior ansiedade e estresse para o grupo localizado 

nos shopping centers. Este hormônio é regulado pelo ciclo circadiano, mas também 

pode sofrer descompasso devido ao estresse, como ressalta a autora. As 

vendedoras de lojas de rua, por outro lado, apresentaram comportamento normal 

nos níveis de cortisol e melatonina. 

Em um estudo tranversal com funcionárias de um hospital em que metade 

do grupo trabalhava em ambientes sem janelas e a outra metade desempenhava as 

mesmas funções em locais com janelas, Harb et al. (2014) reforçaram os resultados 

de Martau (2009), pois os níveis de cortisol eram mais elevados no grupo sem janela 

ao fim do dia. As autoras ainda identificaram correlações positivas entre os níveis 

elevados deste hormônio e sintomas depressivos. 

 

 

2.3 ACESSO A VISTAS DE AMBIENTES NATURAIS 

 

 

Matusiak e Klöckner (2016) citam que as vistas servem para três funções 

principais: para saber informações sobre o ambiente externo, a necessidade de 

experiência estética e a busca por relaxamento e saúde. 

No entanto, luz natural e vistas de ambientes naturais1 ocorrem 

frequentemente de forma conjunta (BEUTE, 2014; HELLINGA, 2013; 

MARDALJEVIC et al., 2011), pois é através das aberturas dos edifícios que ocorre o 

contato com ambas, luz e vistas, pelos indivíduos em espaços internos (BOYCE et 

al., 2003). Este meio comum (a janela) pode tornar difícil separar os benefícios de 

uma e de outra, conforma atenta Beute (2014).  

No que toca a vistas, a autora comparou a visão de ambientes naturais com 

urbanos e dias ensolarados com nublados, e analisou a resposta dos indivíduos 

quanto a efeitos afetivos, à produtividade e associações psicológicas. Utilizou, para 

tanto, nove vistas, sendo cinco de ambientes naturais e quatro de ambientes 

urbanos. Cada vista possuía duas fotos: com céu aberto e com céu encoberto. Os 

resultados demonstraram preferência consistente por ambientes naturais e com céu 

aberto. Assim, os participantes eram solicitados a julgar cada foto em termos de 
                                            
1 Para facilitar o entendimento, para este estudo, a menção de vistas deverá significar “vistas ao 
ambiente natural”. 
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estética, características da foto (leve, rica em contraste, complexa, fascinante, 

familiar), desejo de permanência no ambiente mostrado pela foto, bem como sua 

percepção de dia e hora em que a foto foi tirada. Os resultados mostraram 

preferência por ambientes naturais e ensolarados.  

Outro resultado encontrado por Beute (2014) foi de que há melhora no 

humor quando os sujeitos tinham acesso visual a ambientes naturais. No entanto, a 

autora faz a ressalva de que o estudo não se aprofundou na relação de causa e 

efeito entre ambos (se há melhora no humor pelas preferências por vistas ou se há 

aumento da preferência pela melhora do humor). 

Martau (2009), por outro lado, ao comparar os efeitos não visuais da 

iluminação natural e artificial em grupos de vendedoras de lojas de rua e de 

shopping centers, identificou correlação inversa entre acesso a contato visual com o 

exterior e depressão.  

Esta pesquisa, porém, não tem como propósito investigar a fundo as 

componentes psicológicas das vistas nos moldes realizados por Beute (2014) e 

Martau (2009). Como ressalta Hellinga (2013), não há método definido ainda para 

analisar este fator. O tema será abordado como uma das variáveis para 

determinação de preferências a partir da interpretação das respostas dos indivíduos 

aos questionários. 

 

 

2.4 MÉTRICAS DE CONFORTO VISUAL 

 

 

No que toca à iluminação natural, Andersen (2014) cita iluminação uniforme 

e ausência de ofuscamento como fatores que influenciam positivamente no conforto 

visual. Jakubiec (2014) acrescenta ainda a luminosidade (a sensação de “muito 

escuro” ou “muito claro”), quando há contraste adequado para que se possa 

identificar objetos adjacentes, imagens impressas ou na tela do computador. 

Logo, resta saber como medir a quantidade, distribuição e possíveis 

contrastes da luz natural. Para tanto, dois conceitos são necessários para o 

entendimento: luminância e iluminância. 

Iluminância é a densidade luminosa que atinge uma superfície, expressa no 

sistema métrico em lux (lm/m²) (ILLUMINATING..., 2008), conforme Equação 1.  
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=
ϕ

 (1) 

 

Onde ϕ é o fluxo luminoso (em lumens) e  é a área onde incide (em metros 

quadrados). Isto significa que o conceito não considera reflexões em superfícies e, 

por isso, suas medições não traduzem a experiência visual do observador 

(REINHART, 2014). 

Luminância, por outro lado, caracteriza-se pela quantidade de fluxo luminoso 

que atinge uma superfície, atravessando-a ou refletindo-se nela, em direção ao olho 

do observador (ILLUMINATING..., 2008) e tem por unidade cd/m², conforme 

Equação 2.  

 

=
ρ x E

 (2) 

 

Onde ρ é a refletância (adimensional) e E é a iluminância (em lux). Além 

desta forma, a luminância pode ser expressa também segundo a Equação 3. 

 

=
I

  
 (3) 

 

Onde I é a intensidade luminosa em candela (cd),  é a área projetada (m²) 

e  corresponde ao ângulo entre a normal da superfície e a direção considerada de 

observação. 

Reinhart (2014) complementa que, por depender da distância entre 

observador e fonte de luz, quando emitida por fontes pontuais, apesar da fonte emitir 

sempre a mesma intensidade luminosa, a densidade da luz irá diminuir com o 

aumento da distância e menos luz atingirá o olho do observador. No entanto, a luz 

do sol não é tida como pontual, como ressalta o autor, e por isso, considera-se seus 

raios paralelos. Assim, não há perda de luminosidade. 

A Figura 5 traduz ambos os conceitos para melhor entendimento: 
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(a) (b) 

Figura 5 – Conceitos de (a) Iluminância e (b) luminância. 

Fonte: Adaptado de REINHART, 2014. 

 

A seguir, algumas métricas serão abordadas no intuito de esclarecer seus 

conceitos, alcance e aplicabilidade.  

 

 

2.4.1 Fator Luz Diurna (Daylight Factor) 

 

 

Esta métrica é usada geralmente para definir as dimensões de janelas em 

projetos (BROWN; DEKAY, 2001). O Fator Luz Diurna (daylight factor – FLD) é a 

razão entre a iluminância medida num ponto de um plano horizontal interno, 

determinada pela luz direta ou indireta da abóboda celeste, e a iluminância em plano 

horizontal externo, sem obstruções na abóboda celeste (ASSOCIAÇÃO..., 2005).  

Brown e Dekay (2001) explicam que a luz disponível internamente ocorre em 

função das dimensões e localização das janelas, obstruções no céu, transmissão 

luminosa dos vidros e refletâncias das superfícies. Por outro lado, na área externa, a 

luz é determinada pelas condições climáticas e pela latitude. 

O FLD pode ser determinado tanto para dias de abóboda celeste 

desobstruída quanto para dias encobertos (ASSOCIAÇÃO..., 2005). No entanto, seu 

cálculo não inclui a luz direta do sol (ILLUMINATING..., 2005). Por isso, Reinhart e 

Herkel (2000) consideram esta a grande desvantagem desta métrica: ao utilizar o 

céu uniforme de referência, a orientação do edifício e sua latitude não influenciam no 
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resultado. Os autores complementam ainda que o céu encoberto CIE2 tende a 

subestimar iluminâncias horizontais reais e, desta forma, criar discrepâncias de até 

100% entre medições e simulações computacionais. Assim, sugerem que o fator luz 

diurna seja usado apenas como cenário menos favorável para análises de 

disponibilidade de iluminação anuais (REINHART; HERKEL, 2000).  

Ainda assim, é a métrica constante da norma ABNT NBR 15.215 de 2005, 

além de a mais utilizada ainda hoje, como demonstra a pesquisa do site “All Things 

Lighting” quanto ao interesse dos usuários (ASHDOWN, 2016). 

 

 

2.4.2 Métricas tipo climate-based 

 

 

Por outro lado, métricas chamadas de climate-based dependem de condições 

climáticas que definem a incidência anual de iluminância e luminância no espaço interno 

(REINHART et al., 2006). Algumas delas são: Daylight Availability (DA, ou 

disponibilidade de iluminação natural) e Useful Daylight Illuminance (UDI ou iluminância 

útil por iluminação natural). 

A DA corresponde à quantidade de luz incidente no espaço (REINHART; 

WIENOLD, 2010), traduzida como porcentagem de horas em que a iluminação 

supera um limite determinado de iluminação no plano de trabalho (JAKUBIEC, 

2014). Além disso, as áreas que superam este limite em 10 vezes por mais de 5% 

das horas anuais são consideradas como excessivamente iluminadas. 

A UDI, por sua vez, estabelece o intervalo de 100 e 2000 lux incidente no plano 

de trabalho como a faixa útil de iluminância no ambiente. Ao filtrar os resultados anuais 

desta forma, é possível prever a qualidade da iluminação; estudos de Mardaljevic e 

Nabil (2006) com ocupantes de ambientes de escritório apontaram 100 lux como muito 

escuro e níveis acima de 2000 lux como geradores de desconforto visual e/ou térmico 

(MARDALJEVIC; NABIL, 2006). Mardaljevic (2006) completa que a iluminância por 

luz natural entre 100 e 500 lux é considerada eficiente tanto como fonte única como 

                                            
2 O céu encoberto CIE (CIE Overcast Sky) é o modelo de céu adotado como padrão para situações 
de céu nublado pela Commission Internationale de L´Eclairage (CIE) em 1955 (MARDALJEVIC, 
2000). 
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em conjunto com iluminação artificial. Iluminâncias de 500 a 2000 lux são 

consideradas desejáveis ou, no mínimo, toleráveis. 

 

 

2.4.3 Ofuscamento 

 

 

Outro fator que influencia o conforto visual é o ofuscamento. Trata-se de 

desconforto, dificuldade ou até impossibilidade de visão que ocorre quando há 

luminância maior no campo de visão que o tolerado pelo olho humano. Seu grau e 

probabilidade, portanto, dependem do tamanho da fonte luminosa, da sua 

localização e luminância acima daquela a qual o olho está adaptado 

(ILLUMINATING..., 2005).  

Contrastes muito altos ou baixos demais no campo de visão podem gerar 

cansaço, dores de cabeça e desconforto (ANDERSEN, 2014). Além destes efeitos, o 

ofuscamento passou a ser combatido especialmente pelo uso de computadores em 

escritórios (HAUSLADEN et al., 2005). 

A ILLUMINATING... (2005) classifica os tipos de ofuscamento a partir da 

fonte. Assim, é direto quando resulta de luminâncias muito altas no campo de visão; 

e refletido quando superfícies polidas e com alta refletância próximas ao campo de 

visão refletem altas luminâncias. O ofuscamento gerado pela iluminação natural 

pode ser originado por diferentes fontes: o sol, o céu, nuvens e superfícies que 

reflitam o sol (ANDERSEN, 2014). 

Outra classificação é feita quanto aos efeitos do ofuscamento. Há o 

ofuscamento que impede a visão após focar-se por determinado tempo em fonte 

intensa (de acordo com Hausladen et al. (2005), ocorre quando há luminância acima 

de 104 cd/m²). O segundo seria o ofuscamento que incapacita a visão do sujeito: sua 

visibilidade e desempenho visuais são prejudicados devido ao contraste reduzido 

por luz difusa. E, por fim, o ofuscamento que gera desconforto, mas não 

necessariamente interfere no desempenho e visibilidade (ILLUMINATING..., 2005).  
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Há diversas métricas para se calcular o ofuscamento3, mas experimentos de 

Wienold e Christoffersen (2005) demonstraram que ainda havia diferenças entre 

resultados dessas em relação a medições de luminância por meio de câmeras do 

tipo CCD (charge-coupled device)4 e de respostas de ocupantes dos ambientes. 

Assim, os autores criaram um modelo chamado DGP (Daylight Glare Probability, ou 

probabilidade de ofuscamento por iluminação natural, em tradução livre), que leva 

em consideração todos os fatores determinantes do ofuscamento descritos pela 

ILLUMINATING... (2005), em algoritmos validados por testes empíricos, mas se 

concentra na probabilidade de desconforto ao invés de valores absolutos 

(WIENOLD; CHRISTOFFERSEN, 2005), conforme a Equação 4.  

 

= 5,87 10  +  0,0918 + ,  . ,

 .  
+  0,16 (4) 

 

Onde  é a iluminância vertical ao nível dos olhos em lux,  corresponde à 

luminância da fonte de luz em cd/m²,  é o ângulo sólido da fonte e  é o índice de 

posicionamento (JAKUBIEC, 2014).  

Em outro estudo, Wienold expande o conceito e determina “classes” ou 

faixas de valores conforme a Tabela 1 (WIENOLD, 2009b). 

 

Tabela 1 – Faixas de classificação de ofuscamento. 

Classificação Probabilidade de ofuscamento 

Imperceptível <35% 

Perceptível 35% - 40% 

Incômodo 40% - 45% 

Intolerável >45% 

 

Ainda, como o ofuscamento depende diretamente do campo de visão do 

observador, deve-se considerar que este não é estático: compreende um ângulo de 

180° na horizontal e 130° na vertical (ILLUMINATING..., 2008), conforme Figura 6.  

 

                                            
3 Para mais informações sobre outras métricas de ofuscamento, ver Jakubiec (2014) e Wienold 
(2009a). 
4 Charge-coupled device é um dispositivo que usa uma quantidade de carga elétrica para representar 
uma quantidade análoga, como intensidade luminosa, por intervalos determinados (FELBER, 2002). 
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Figura 6 – Campo de visão do observador. 

Fonte: Adaptado de ILLUMINATING..., 2008. 

 

No caso de escritórios, porém, o ocupante tende a permanecer sentado à 

mesa, e desta forma, tem sua zona adaptativa reduzida, com rotação entre -45° e 

+45° (Figura 7).  

 

 
Figura 7 – Zona adaptativa para usuários sentados. 

Fonte: JAKUBIEC e REINHART, 2012. 

 

Jakubiec e Reinhart (2011) afirmam que o observador tende a procurar a 

vista mais confortável dentro de seu campo de visão. Assim, quando comparado 

com a visão estática com foco frontal, encontraram uma redução de ofuscamento de 

10% para este intervalo de adaptação (uma redução significativa, dadas as faixas de 

classificação de DGP reproduzidas na Tabela 1, conforme atentam os autores). Esta 

análise possibilita ao arquiteto escolher o ângulo com menor probabilidade de 

desconforto para planejar o espaço interno. 
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2.5 TIPOS DE CÉU 

 

 

Depender das variações climáticas locais para determinar a iluminação no 

ambiente significa também considerar as diferentes condições de céu. 

Segundo Brown e Dekay (2001), céu encoberto é aquele em que a cobertura 

de nuvens não possibilita identificar a posição do sol, o que torna a luz difusa e 

relativamente uniforme na abóboda celeste5. Os autores fazem a ressalva de que, 

apesar de ser utilizado como condição menos favorável em projetos, há grande 

variação na quantidade de iluminação devido à altitude do sol e densidade das 

nuvens. A iluminância gerada pode alcançar 10.000 lux no inverno e 30.000 lux no 

verão (ANDERSEN, 2014). 

Por outro lado, o céu aberto, pela iluminação sem obstáculos, apresenta 

menos brilho que o encoberto (Brown e Dekay (2001) afirmam, para exemplificar, 

que aberturas zenitais protegidas da insolação direta iluminam melhor em dias 

encobertos). Há variação de luz pela condição local: posição do sol, estação do ano 

e também pela quantidade de vapor d´água na atmosfera (BROWN; DEKAY, 2001).  

Já o céu parcialmente encoberto é, segundo os autores, a condição mais 

freqüente, com uma combinação de características dos céus anteriores: 

dependência da posição do sol e combinação de iluminação direta e indireta com 

variação de quantidade de luz pela abóbada devido ao movimento das nuvens. Por 

isso, Brown e Dekay (2001) atentam que qualquer estimativa deste tipo de céu 

deverá ser tomada como uma aproximação apenas. No entanto, os autores definem 

como “predominantemente encoberto” o céu com mais de 50% de cobertura de 

nuvens, ao passo que a cobertura abaixo deste percentual configurará o céu 

“predominantemente aberto” (BROWN e DEKAY, 2001). Esta nomenclatura também 

foi adotada nesta pesquisa. 

A Figura 8 mostra a iluminância, luminância e temperatura de cor geradas 

pelo sol, céu encoberto e céu aberto. Temperatura de cor de uma fonte de luz é 

determinada por meio de uma fonte de referência (corpo negro radiador), em Kelvin 

(K). A Illuminating... (2008) exemplifica a nomenclatura ao citar um bloco de ferro 

                                            
5 Os autores complementam que a iluminação é três vezes mais brilhante no zênite (com iluminação 
homogênea ao seu redor) que no horizonte. A situação oposta ocorre em céu aberto, com exceção 
do sol e da área imediatamente ao seu redor. 
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completamente preto em temperatura ambiente. Aquecido por eletricidade, se torna 

laranja-avermelhado, e conforme se aumenta a temperatura, vai de laranja a branco-

azulado. As temperaturas então são registradas em conjunto com a cor aparente. 

 

   

Figura 8 – Iluminância, luminância e temperatura de cor geradas por diferentes condições de céu. 

Fonte: Adaptado de HAUSLADEN et al., 2005. 

 

Ainda, para simulações tipo climate-based utiliza-se um modelo de céu 

chamado de Perez All-Weather Sky Model. Este modelo leva em consideração data, 

hora, latitude, longitude, irradiação solar direta normal e horizontal difusa 

(CHAMAIDI, 2006).  

A Figura 9 mostra a diferença entre os modelos mencionados neste estudo 

para a data de 2 de Abril, na cidade de Cambridge, Massachusetts. 

 

 
Figura 9 – Comparação entre os diferentes modelos de céu. 

Fonte: Adaptado de REINHART, 2012. 

 

Por fim, a Figura 10 compara o modelo de Perez com o céu real, na mesma 

data e local, com melhor correspondência em comparação com os outros modelos. 
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Figura 10 – Comparação entre céu real e modelo de Perez. 

Fonte: Adaptado de REINHART, 2012. 

 

Reinhart (2014) explica que as situações de céu partem de medições de 

radiação, entre outros dados, colhidas durante um determinado intervalo de anos, 

que formam um padrão de clima anual. Logo, um dia do arquivo climático será 

aquele que melhor representa a média composta por radiação, temperatura, 

umidade e velocidade do vento daquele mesmo dia nos anos avaliados.  

Em simulações computacionais, estes padrões de clima são gerados através 

de arquivos climáticos, construídos por medição e observação local ou por modelos 

matemáticos (HONG et al., 2013). 

Há diversos tipos de arquivos6, geralmente sintetizados a partir de medições 

para representar tendências de longo prazo e padrões climáticos (CRAWLEY, 1998): 

o TMY (Typical Meteorological Year), produzido a partir de dados climáticos medidos 

entre 14 e 29 anos, dependendo de sua versão (HONG et al. 2013) e mantido pelo 

National Renewable Energy Laboratory (NREL) (ILLUMINATING..., 2005); WYEC 

(Weather Year for Energy Calculation), fornecido pela ASHRAE (American Society 

of Heating, Refrigerating, and Air-Conditioning Engineers) (CRAWLEY, 1998); 

TRY (Test Reference Years), com dados de cidade brasileiras, fornecidos pelo 

LABEEE (Laboratório de Eficiência Energética em Edificações) da Universidade 

Federal de Santa Catarina – UFSC; IWEC (International Weather for Energy 

Calculations), referente a 227 locais fora dos Estados Unidos e Canadá, também 

fornecido pela ASHRAE (NATIONAL..., 2017); entre outros.7 

  

                                            
6 Muitos arquivos climáticos podem ser adquiridos sem custo na página do U.S. Energy Department 
(Departamento de Energia dos Estados Unidos), seção do software EnergyPlus, a saber: 
<http://apps1.eere.energy.gov/buildings/energyplus/weatherdata_about.cfm>. 
7 Para mais informações acerca de tipos de arquivos climáticos, ver 
<https://energyplus.net/weather/sources>. 
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3 MATERIAIS E MÉTODO 

 

 

Com base nos conceitos expostos no referencial teórico, pode-se afirmar 

que a presente pesquisa tem caráter multidisciplinar, pois combina o estudo da física 

do ambiente construído com aspectos da psicologia ambiental. Também pode ser 

classificada como aplicada, pois busca gerar conhecimentos com aplicação prática, 

e descritiva, já que estuda as relações entre variáveis relacionadas à iluminação 

natural e percepção dos indivíduos a posteriori (KÖCHE, 2011). Por fim, caracteriza-

se por estudo longitudinal (engloba dados de três estações do ano) de campo de 

abordagem quantitativa, pois busca traduzir as variáveis em dados quantificáveis e 

correlacionados (KAUARK et al., 2010), com coleta de dados de questionário e 

medições e técnica de simulação computacional. 

Este estudo de campo do tipo levantamento quantitativo descritivo, 

complementado por medições e simulações, teve seu método dividido em quatro 

etapas principais, conforme o fluxograma da Figura 11. 

 

 
Figura 11 – Fluxograma da pesquisa. 
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Assim, após breve descrição da estrutura física usada como contexto para 

esta pesquisa, cada etapa é pormenorizada em seções. A etapa um (seção 3.2) trata 

das ferramentas de simulação e configurações para suporte a um estudo-piloto; a 

segunda etapa (seção 3.3) foi conduzida por Tamura e Krüger (2016a) e descreve o 

estudo-piloto e a validação das ferramentas (questionário e medidores); a etapa três 

(seção 3.4) trata do estudo de campo, ou seja, da coleta dos dados objetivos e 

subjetivos por Tamura e Krüger (2016b); e a quarta e última etapa (seção 3.5) 

descreve a análise dos dados por meio de correlações de Pearson e ρ de 

Spearman. 

 

 

3.1 DESCRIÇÃO DA DO LOCAL E ESTRUTURA FÍSICA 

 

 

O teste-piloto e o estudo de campo foram realizados por Tamura e Krüger 

(2016a e 2016b) em Karlsruhe, sudoeste da Alemanha, em uma câmara climática de 

propriedade do Fachgebiet Bauphysik & Technischer Ausbau, Karlsruher Institut für 

Technologie (fbta/KIT). 

 

 

3.1.1 A Cidade de Karlsruhe 

 

 

Karlsruhe situa-se no sudoeste da Alemanha, com latitude 49°02´N, 

longitude 8°22´E e altitude média 145m. A cidade tem clima Cfb (clima temperado 

úmido com verão temperado), segundo a classificação de Köppen-Geiger, como 

mostra a Figura 128, e 4A (misto úmido), na classificação da ASHRAE (2004).  

 

                                            
8 A imagem da Figura 12 foi gerada a partir de arquivo .kmz, aberto através do programa Google 
Earth. O arquivo é fornecido pela Universidade de Viena pelo link <http://koeppen-geiger.vu-
wien.ac.at/present.htm>. 
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Figura 12 – Zona climática de Karlsruhe. 

 

A temperatura média é de 10,5°C, com amplitude anual entre -1,4°C e 

25,5°C, como mostra a Figura13.  

 

 
Figura 13 – Temperaturas máximas e mínimas diárias de Karlsruhe. 

Fonte: Climate-Charts.com 

 

A cidade também é uma das mais ensolaradas do país, com média de 1805 

horas anuais de sol, e está localizada numa das regiões com maior radiação global 

horizontal (IG) média no ano da Alemanha (Figura 14). 
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Figura 14 – Mapa de irradiância global horizontal (kwh/m²) da Alemanha. 

Fonte: Solargis, 2017. 

 

Por estar situada no hemisfério norte, ao centro da zona temperada norte, os 

dias são mais curtos entre Novembro e Janeiro e longos entre Maio e Agosto, 

conforme Figura 15. 

 

 
Figura 15 – Duração da luz diurna durante o ano em Karlsruhe. 

Fonte: Climate-Charts.com 
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A duração da luz do dia ocorre devido à trajetória do sol. A Figura 16(a) 

mostra a trajetória aparente do sol sobre a cidade, aplicada ao modelo 

computacional usado na pesquisa pelo programa Ecotect. Já a Figura 16(b) traz a 

carta solar da cidade, gerada através do programa Sunpath. 

 

  

(a) (b) 

Figura 16 – (a) Trajetória solar de Karlsruhe. (b) Carta solar de Karlsruhe. 

 

Percebe-se por ambas as imagens que o sol nunca estará a pino durante o 

verão. Assim, a orientação sul recebe grande carga energética em todos os horários 

de setembro a março, enquanto a orientação norte receberá pouca insolação nos 

períodos da manhã e final da tarde de abril a agosto. 

 

 

3.1.2 O LOBSTER 

 

 

O LOBSTER (Laboratory for Occupant's Behavior, Satisfaction, comfort 

Thermal, and Environmental Research) é uma câmara autônoma com dois 

ambientes testes de escritórios, equipados com mesas para trabalho com 

computadores e internet. Cada um destes ambientes teste comportavam até dois 

indivíduos, e mediram-se variáveis como temperatura do ar e temperatura de 

superfície, velocidade do ar, umidade relativa, entre outras, as quais puderam ser, 
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em parte, controladas.9 Também havia registro de variáveis climáticas externas por 

meio de uma miniestação meteorológica no exterior da câmara. 

A câmara é dotada de um sistema de rotação, o que possibilitou alinhar a 

fachada envidraçada dos escritórios a diferentes orientações geográficas graças a 

um trilho circular existente na base, que permitiu a obtenção de giros de até 350°. A 

Figura 17(a) apresenta a planta simplificada, com suas medidas em metros, e a 

Figura 17(b), a fachada com aberturas envidraçadas. 

 

  

(a) (b) 

Figura 17 – (a) Planta baixa perspectivada do LOBSTER. (b) Vista externa geral da câmara climática 

e das aberturas envidraçadas. 

 

A relação das áreas de piso, paredes externas, abertura, bem como a razão 

entre janela e piso (Window to Floor Ratio – WFR) e janela e parede da fachada com 

abertura (Window to Wall Ratio – WWR), estão na Tabela 2. 

 

Tabela 2 – Áreas e proporções dos escritórios analisados. 

 Área (m²) Abertura (m²) Proporções 

 Piso Paredes  WFR WWR 

Escritório 1 23,23 11,67 8,29 35% 71 % 

Escritório 2 23,23 11,67 8,29 35% 71 % 

 

                                            
9 Uma descrição pormenorizada da câmara climática é apresentada por Schweiker et al. (2014), e 
informações adicionais estão disponíveis no website do LOBSTER (http://www.lobster-fbta.de). 
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A alta proporção entre janela e piso e janela e parede da fachada com a 

abertura significa que esta é significativa no ambiente e poderá impactar na 

percepção pelos usuários.  

 

 

3.2 SIMULAÇÕES COMPUTACIONAIS PRELIMINARES 

 

 

A primeira etapa da pesquisa caracterizou-se por simulações prévias com o 

objetivo de prever a incidência de iluminação natural e evitar possível desconforto 

em ocupantes. Deste modo, os escritórios do LOBSTER foram testados quanto à 

DA, UDI e DGP. A disponibilidade de iluminação natural testada orientou-se pelo 

limite mínimo de 500 lux para iluminância interno do ambiente, em atenção às 

recomendações da norma alemã DIN EN 12464-1, considerando ambientes de 

escritórios10.  

A partir dos resultados das simulações delineou-se um planejamento 

preliminar para o teste-piloto e estudo de campo, com duas orientações distintas em 

termos de acesso solar para inverno, primavera e verão. O processo de 

determinação das melhores orientações consta do capítulo 4, que traz em seu 

primeiro subcapítulo os resultados parciais desta etapa. 

 

 

3.2.1 Modelo computacional e ferramentas de simulação adotadas 

 

 

O modelo da câmara foi desenhado no software Rhinoceros versão 5 e as 

análises foram desenvolvidas com a utilização do plugin DIVA versão 2.1.1.0. Além 

de análises de iluminação natural, o DIVA permite simular radiação incidente e 

consumo de energia, apoiando-se nos softwares Daysim, Radiance (JAKUBIEC; 

REINHART, 2011) e Evalglare (REINHART; WIENOLD, 2010). 

Através do Radiance, DIVA identifica as superfícies com as quais os raios 

luminosos podem interagir, e calcula de forma inversa, ou seja, do ponto de análise 
                                            
10 DIN EN 12464-1: Licht und Beleuchtung – Beleuchtung von Arbeitsstätten Teil 1: Arbeitsstätten in 
Innenräumen. 
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(observador ou um fotômetro virtual) para a fonte luminosa (JACOBS, 2012). 

Daysim, por sua vez, utiliza-se do Radiance para calcular a iluminância através de 

dados climáticos. Por último, Evalglare calcula a DGP (REINHART; WIENOLD, 

2010). A Figura 18 demonstra o processo de trabalho entre os programas. 

 

 
Figura 18 – Processo de interação entre os programas Rhinoceros, DIVA, Radiance, Daysim e 

Evalglare. 

 

 

3.2.2 Condições analisadas 

 

 

A Figura 18 cita as propriedades dos materiais como dado de entrada para 

as análises de iluminação natural. Isto se faz necessário, pois, ao incidir sobre um 

objeto, a luz é afetada pelas características das superfícies, como cores, rugosidade, 

especularidade, entre outros. Estas características foram inseridas no DIVA e 

levadas em consideração para simular as condições do LOBSTER. As refletâncias 

de superfícies opacas seguem os índices da Tabela 3: 
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Tabela 3 – Características das superfícies para simulação. 

Superfície Refletância Especularidade Rugosidade 

Paredes internas 60% - - 

Superfície externa (metal difuso) 50% 0,9 0,175 

Esquadrias 50% 0,9 0,175 

Piso interno 
49% (vermelho), 48% 

(verde), 46% (azul) 
- 0,01 

Piso externo 20% - - 

Forro 80% - - 

Portas 60% - - 

 

O laboratório possui também dois tipos de vidros para a área operável e fixa 

da janela, com diferentes transmitâncias de luz visível (Visible Light Transmittance – 

VLT). A simulação baseou-se nas informações dos modelos instalados (Tabela 4).11 

 

Tabela 4 – Tipos de vidros. 

Abertura VLT Composição Coloração 

Janelas operáveis (3,7m²) 70% Vidro triplo Incolor 

Vidros fixos (4,9m²) 72% Vidro triplo Incolor 

 

Os edifícios do entorno da edificação também foram modelados, porém de 

forma simplificada quanto a materiais e aberturas, pois influenciam na iluminação 

que incide sobre o módulo. Assim, receberam refletância genérica de 35%.  

A vegetação de entorno não foi considerada no modelo devido a sucessivos 

erros nas definições de sua refletância e transmissão luminosa durante as tentativas. 

 

 

3.2.3 Pontos de análise 

 

 

Para análises dependentes de condições climáticas (climate-based) – 

quando o ambiente é afetado por mudanças durante um período determinado de 

                                            
11 A especificação dos vidros encontra-se em http://www.lobster-fbta.de/, menu “Gebäude” e submenu 
“Fenster”. 
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tempo – deve-se estabelecer "nós" de análise, ou seja, pontos de onde o software 

partirá para gerar os resultados.  

A disposição dos pontos para cada sala segue o padrão da Figura 19. É 

importante acrescentar que foi dada ênfase nos pontos 3, 10, 17, 24 e 31, pois se 

trata da área ocupada pelos indivíduos a serem testados na pesquisa de campo; 

esta área está sinalizada com o retângulo tracejado. Os resultados das simulações 

concentraram-se nos dados gerados a partir destes pontos. 

 

 
Figura 19 – Localização esquemática dos nós a partir da janela, com o delineamento das estações de 

trabalho. 

 

A Figura 20 mostra a situação das estações de trabalho que correspondem à 

faixa de pontos analisada. 

 

 
Figura 20 – Situação das estações de trabalho. 
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Cada sala foi simulada separadamente para as orientações norte (N), 

nordeste (NE), leste (L), sudeste (SE), sul (S), sudoeste (SO), oeste (O) e noroeste 

(NO), ou seja, a um passo de 45°, a fim de identificar aquelas que possibilitariam os 

cenários mais interessantes para testar os ocupantes do LOBSTER. 

Como resultado das simulações para DA, DIVA gera arquivos de iluminância 

nos planos especificados hora a hora durante um ano Porém, como o estudo de 

campo foi programado somente para a faixa das 8h00 – 13h00, a análise limitou-se 

a esse intervalo, iniciando trinta minutos antes e terminando trinta minutos depois do 

intervalo de análise. Os resultados para a UDI também foram delimitados a partir 

destes arquivos. 

A análise de ofuscamento, por outro lado, se dá a partir do ponto de vista do 

observador. Assim, os mesmos pontos destacados na Figura 4 foram utilizados para 

corresponder à localização dos observadores com o foco para a janela (por se tratar 

da vista mais desfavorável em termos de ofuscamento), a 120 cm do piso, conforme 

exemplifica a Figura 21, em planta (a), corte (b) e perspectiva do observador (c).  

 

 

(a) (b) (c) 

Figura 21 – Ponto de vista a partir do ponto 10: (a) em planta; (b) em corte; e (c) perspectiva do 

observador.  

 

 

3.2.4 Modelos de céu 

 

 

Para as simulações preliminares de DA e DGP anuais, a fim de determinar 

as configurações de orientação da câmara climática, se utilizou o modelo de céu 

Perez All-Weather Sky Model. Este modelo permite simular de céus abertos a 
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encobertos, com base na Ig, ângulo solar zenital, índice de brilho do céu e índice de 

claridade do céu (PEREZ et al., 1990), fornecidos por arquivos climáticos tipo .epw 

(Energy Plus Weather file). Estes arquivos reúnem informações de outro formato de 

dado – IWEC neste caso – e os traduz para uso em softwares de simulação. 

É importante ressaltar, no entanto, que não há arquivo climático com dados 

de radiação, e portanto temperatura e iluminância, para a cidade de Karlsruhe 

disponível gratuitamente (foram consultados os bancos de dados da National 

Renewable Energy Laboratory (NREL)12, do programa Meteonorm13 e da White Box 

Technologies14). Por isso, este estudo utilizou o arquivo climático da cidade de 

Stuttgart, Alemanha (latitude 48°68´N e longitude 9°22´E), por ser a cidade mais 

próxima com arquivo disponível15, a aproximadamente 62km em linha reta, como 

mostra a Figura 22. 

 

 
Figura 22 – Distância em linha reta entre Karlsruhe e Stuttgart, na Alemanha. 

Fonte: Google Earth. 

 

                                            
12 Os arquivos climáticos da NREL podem ser acessado pelo endereço 
<https://energyplus.net/weather-region/europe_wmo_region_6/DEU%20%20>. 
13 Os arquivos disponíveis pelo Meteonorm podem ser adquiridos no endereço: 
<http://www.meteonorm.com/en/downloads/tmy3>. 
14 A WBT é uma empresa especializada em gerar arquivos climáticos a partir de dados de estações 
meteorológicas. Estes arquivos podem ser adquiridos no endereço 
<http://weather.whiteboxtechnologies.com/IWEC2>. 
15 Dados como altitude foram ignorados, já que a iluminância não sofre alteração de outras variáveis 
que não a radiação. 
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As imagens utilizadas para identificar a existência de luz direta solar no 

plano de trabalho foram geradas com o modelo de céu CIE clear sky with sun (céu 

aberto com sol), por evidenciar a trajetória da luz solar e possibilitar a previsão de 

ofuscamento nos pontos de análise (3, 10, 17, 24 e 31, conforme Figura 19). 

 

 

3.3 COLETA DE DADOS 

 

 

Determinadas as orientações com maior variação de iluminação natural e 

sem ofuscamento direto no campo de trabalho, iniciou-se a fase de coleta de dados 

por Tamura e Krüger (2016a). 

 

 

3.3.1 Teste-piloto 

 

 

O objetivo do teste-piloto foi o de possibilitar a formatação final do método de 

coleta de respostas subjetivas (por questionário) e dos instrumentos de coleta de 

dados objetivos (por medição) para o estudo de campo. 

O teste foi realizado em sete dias próximos ao fim do outono de 2014, no 

LOBSTER, em Karlsruhe. A fachada envidraçada da câmara climática foi orientada 

em diferentes configurações: norte, sul ou sudoeste. Também houve variação no uso 

ou não de sombreamento e de fonte de luz artificial. Ressalta-se que, para as 

configurações adotadas, todas as janelas dos ambientes-teste permaneceram com 

os vidros fechados. (TAMURA; KRÜGER, 2016a). 

O grau de abrangência do teste compreendeu quatro indivíduos (dois do 

sexo masculino e dois do feminino), brasileiros, adultos (idades entre 21 e 45 anos). 

Foram escolhidos por conveniência, segundo os autores, de acordo com a 

disponibilidade em participar nos dias e horários determinados. 

É importante ressaltar que todos assinaram um termo de livre consentimento 

antes de participar do teste, tendo sido informados sobre todos os procedimentos 

adotados, sobre o direito de interromperem a participação a qualquer momento e 

sobre a garantia de confidencialidade dos dados coletados. (TAMURA; KRÜGER, 
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2016a). Além disso, por envolver indivíduos para extração de dados subjetivos, a 

pesquisa foi submetida ao conselho de ética do Karlsruher Institut für Technologie 

(KIT), cujo documento de autorização encontra-se no Anexo 1. 

A amostra foi dividida de forma que cada escritório fosse ocupado por 2 

indivíduos simultaneamente, por cinco horas diárias (das 8h às 13h, horário local) 

durante os sete dias mencionados. 

A alimentação e vestimenta dos participantes foram controladas a fim de 

minimizar a possibilidade de influência em respostas subjetivas. Os indivíduos 

podiam ingerir somente alimentos neutros – água (sem gás, em temperatura 

ambiente) e torradas, bolachas maisena, banana, maçã e peras – que não 

provocassem efeitos estimulantes. A vestimenta, por sua vez, limitava-se a jeans, 

camiseta de manga curta e tênis, para não influenciar em aspectos térmicos. Os 

autores ainda complementam que, em situações em que os participantes 

ausentavam-se, como para utilizar o toalete localizado em outro prédio nas 

imediações, utilizaram-se óculos escuros com proteção UV, a fim de minimizar 

variações decorrentes de mudanças na fonte luminosa e na intensidade da luz 

incidente (TAMURA; KRÜGER, 2016a). 

Dentre os questionários desenvolvidos e utilizados para a pesquisa de 

Tamura (2017), elaborou-se uma adaptação na língua portuguesa do questionário 

com base no EFI – Questionário para Avaliação de Situações de Luz (Deutsche 

Lichttechnische Gesellschaft e.V., Expertenforum Innenbeleuchtung EFI) para 

quantificar a percepção do ambiente em função das condições de iluminação e 

conforto visual. Era composto por dez questões em escala semântica numérica16 de 

sete pontos (os valores variavam de acordo com as perguntas), que questionavam o 

grau de satisfação dos participantes quanto à claridade, distribuição de luz e 

ofuscamento. O Anexo 2 traz a sua reprodução. 

Os dados de iluminância nos escritórios foram adquiridos a partir de 

medições contínuas, por aparelhos previamente calibrados, das condições de 

iluminação nos escritórios. Utilizou-se dois espectroradiômetros JETI modelo 

Specbos 1201, um em cada ambiente teste (Figura 23a), posicionados sobre a 

superfície de trabalho (mesas dos participantes), com altura de 0,75 m a partir do 

                                            
16 Escala semântica é aquele em que mede a reação dos indivíduos quanto a estímulos numa escala 
bipolar definida por adjetivos contrastantes nos extremos e espaços vazios entre eles (OSGOOD, 
1952). 
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piso. A frequência de coleta de dados foi configurada para cinco minutos. Entretanto, 

dado o processo de integração realizado pelo equipamento, este intervalo de tempo 

mostrou-se variável, oscilando entre cinco a sete minutos. Posteriormente realizou-

se uma interpolação devido a esta inconstância de registro, de forma a obter valores 

com a frequência de 1/60 segundos, que foram utilizados nesta pesquisa. Para aferir 

a iluminância incidente na altura dos olhos dos participantes, posicionou-se um 

actímetro com luxímetro acoplado, modelo Actiwatch, da Phillips Respironics, na 

testa de cada indivíduo, conforme a Figura 23b (TAMURA; KRÜGER, 2016a). 

 

  

(a) (b) 

Figura 23 – (a) espectroradiômetros JETI modelo Specbos 1201; (b) actímetro com luxímetro 

Actiwatch Spectrum da Respironics Phillips, acoplado à testa de indivíduo, e detalhe do equipamento. 

Fonte: TAMURA; KRÜGER, 2016a e TAMURA; KRÜGER, 2016b. 

 

A irradiância global horizontal, por sua vez, foi registrada por uma estação 

meteorológica posicionada na cobertura do LOBSTER. 

 

 

3.3.2 Estudo de campo 

 

 

Testadas os instrumentos durante o estudo-piloto, foram necessárias 

pequenas adequações ao questionário (desta vez, na versão original, em alemão) 
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para que se pudessem obter as variáveis subjetivas. Sua versão final, com tradução 

livre, encontra-se no Anexo 3.  

A pesquisa de campo contou com 16 indivíduos remunerados, escolhidos 

por conveniência por meio de anúncio no KIT. Todos eram estudantes alemães, do 

sexo masculino, com altura, peso e idade médios de 1,80m, 80kg e 24,9 anos. A 

alimentação e vestimenta seguiram o mesmo padrão do teste-piloto. 

Outras medidas de padronização serviram para eliminar variáveis de 

conforto que pudessem eventualmente interferir na percepção dos ocupantes. As 

condições térmicas do ambiente foram controladas e qualquer alteração no espaço 

era vetada aos participantes (abertura de janelas, movimentação de persianas 

externas, acionamento / desacionamento de fontes de iluminação artificial, entre 

outros). Todos os computadores possuíam o mesmo monitor de LCD, mesmo 

fabricante e modelo. Assim, padronizaram-se as condições de brilho para os 

padrões do equipamento (contraste=50% e brilho=90%). Adicionalmente, instalou-se 

um programa chamado f.lux, que ajusta a cor da tela de acordo com a hora do dia e 

a latitude da cidade17. Além disso, foi vetado aos participantes trazer notebooks, ou 

quaisquer equipamentos que emitissem luz, pois poderiam alterar as configurações 

de iluminação pré-estabelecidas (TAMURA; KRÜGER, 2016b). 

Os participantes foram avaliados durante três sessões com tempo de 

permanência de 5 horas diárias (das 8h às 13h) repetidas em três estações do ano – 

inverno, primavera e verão, totalizando 9 sessões por participante. Uma vez que 

quatro grupos foram utilizados como participantes, totalizavam-se 12 sessões por 

estação, com 36 sessões experimentais no total. 

Essas três sessões caracterizaram-se por três configurações básicas: 1) 

fachada recebendo luz direta; 2) fachada sombreada; 3) luz artificial com 

sombreamento da fachada18. O preenchimento do questionário era feito através de 

uma plataforma online (Limesurvey), às 8h5019, 10h30 e 12h30. 

                                            
17 O programa torna a tela do computador mais alaranjada no início e fim do dia e mais branca entre 
estes períodos, simulando a variação de iluminação natural. f.lux está disponível na página 
<https://justgetflux.com/>. 
18 A configuração de teste com iluminação artificial não será abordada nesta pesquisa, dado o 
objetivo limitar-se somente à iluminação natural. 
19 Não foi possível registrar as respostas às 8h30, pois os participantes iniciavam o experimento às 8h 
e era necessário para a pesquisa de Tamura (2017) que os indivíduos tivesse ao menos 50 minutos 
de aclimatação. 
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Dado o escopo reduzido deste estudo, apenas cinco perguntas foram 

utilizadas, traduzidas do alemão e reproduzidas com suas respectivas escalas na 

Tabela 5. 

 

Tabela 5 – Questões aplicadas aos participantes e extremos da escala semântica. 

Pergunta Valor mínimo Valor máximo 

1. “Como você se sente neste momento?” 1 – desconfortável 7 – confortável 

3. “Qual a sua opinião sobre a vista da janela?” 1 – desagradável 7 – agradável 

5. “Eu gostaria que a luminosidade no plano de 

trabalho fosse:” 

1 – significativamente 

mais escura 

7 – significativamente 

mais clara 

6. “Qual a sua opinião sobre a luminosidade no 

ambiente em geral?” 

1 – muito escuro 7 – muito claro 

10. “Você percebe ofuscamento por iluminação 

natural?” 

1 – intolerável 7 – imperceptível 

 

Tanto a questão 1 quanto a 3 possuem aspecto amplo e foram utilizadas 

justamente para se comparar aos dados medidos e encontrar possíveis correlações. 

A primeira poderia indicar incremento no bem-estar com variações de iluminância no 

plano de trabalho ou no ambiente, bem como com a variação na densidade de 

vegetação vista através da janela. O estudo conduzido por Chinazzo et al. (2016) 

apontou os parâmetros térmicos e visuais como os mais importantes influenciadores 

no conforto dos ocupantes de escritórios. Assim, controlados o conforto térmico e a 

ingestão de possíveis estimulantes, conforme descrito, o conforto visual seria o 

provável foco da resposta dos usuários.  

A questão 3, por sua vez, foi utilizada e comparada aos dados objetivos e às 

outras questões a fim de avaliar um possível grau de interferência das vistas nas 

respostas dos indivíduos no questionário. 

Em paralelo, registraram-se as variáveis objetivas relacionadas à iluminação 

e às condições climáticas. Para medições de iluminância horizontal (plano de 

trabalho) e vertical (à altura dos olhos), foram utilizados os mesmos equipamentos 

calibrados do teste-piloto, com as mesmas frequências de registro. 

Por fim, fotografias das vistas das janelas nas orientações determinadas 

para estudo foram tiradas por câmera Nikon D-80 com lente tipo olho de peixe 

(Sigma 8mm f/3.5 EX DG FISHEYE). As fotografias foram tiradas como o observador 

posicionado sempre no escritório 1, de frente para a janela. Um ponto a 
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aproximadamente 1,60m de altura foi marcado no vidro, e este foi adotado como 

referência. A câmera foi posicionada com o centro geométrico alinhado a esta 

marcação. As fotos foram então tiradas e posteriormente montadas conforme 

procedimento descrito por Minella, Tamura e Krüger (2009). 

 

 

3.4 ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

A coleta de dados permitiu o registro das variáveis e sua posterior tabulação, 

de forma a possibilitar a comparação entre dados subjetivos, objetivos e simulações 

para possível reprodução das métricas em projetos arquitetônicos.  

 

 

3.4.1 Respostas do questionário vs. dados medidos 

 

 

Apesar de contar com uma estação meteorológica para medições climáticas, 

o LOBSTER não registrava a iluminância global horizontal. Devido a isto, optou-se 

por comparar as respostas dos questionários com a irradiância horizontal global (IG), 

visto que a iluminância é a componente visível da radiação (MARDALJEVIC, 2000). 

A IG, produto da irradiância direta e difusa (VIANA, 2010), é uma das características 

climáticas que variam com a condição do céu (MARDALJEVIC, 2000). Logo, partiu-

se da hipótese de que poderia haver possível correlação entre a carga energética 

recebida do sol e abóboda celeste e a variação nas respostas subjetivas. 

Para classificar de forma objetiva as condições de céu dos dias de teste, 

comparou-se a Ig medida pela estação externa do LOBSTER com condições 

simuladas segundo o modelo de Bird e Hulstrom (1991). Este modelo considera a 

latitude e longitude do local, seu fuso horário, pressão barométrica, entre outras 

características locais, e calcula o azimute e a elevação solar, radiação extraterrestre, 

radiação direta normal, radiação direta horizontal, Ig e radiação difusa. A partir dos 

resultados da Ig, delinearam-se as faixas de porcentagem na Tabela 6 para cada 

condição de céu. 
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Tabela 6 – Condições de céu. 

Proporção Ig medida / Ig modelo Condição de céu 

0% – 25% Encoberto 

26% – 50% Predominantemente encoberto 

51% – 75% Predominantemente aberto 

76% ou maior Aberto 

 

A comparação levou em conta os valores medidos e simulados nos horários 

de resposta dos questionários, quais sejam: 8h50min, 10h30min e 12h30min. 

Porém, para facilitar a leitura dos dados para cada dia de teste, adotou-se uma 

condição única por dia. Caso houvesse variação na condição do céu entre estes 

horários, adotava-se a condição predominante. Por exemplo, se às 8h50min a 

proporção da IG apontasse para céu encoberto, mas nos horários seguintes para 

predominantemente encoberto, o dia de teste seria classificado como 

predominantemente encoberto. O resultado da classificação, em geral, refletiu as 

condições de céu observadas no local durante o estudo de campo, conforme 

anotações em diário de bordo pelos pesquisadores. 

Comparou-se de forma quantitativa também os dados objetivos (Ig) com a 

média das respostas dos participantes em cada horário, bem como com cada 

resposta individual.  

Da mesma forma, as respostas individuais e média dos horários foram 

confrontadas com os dados medidos no plano de trabalho (iluminância horizontal – 

Eh em lux) e à altura dos olhos dos participantes (iluminância vertical – Ev em lux). 

Também se calculou a correlação das respostas subjetivas com os dados 

objetivos (porcentagem de vegetação nas vistas, Ig, Eh e Ev) a fim de estabelecer se 

havia relação entre as variáveis. A correlação é considerada positiva caso as 

variáveis sejam diretamente proporcionais, e negativa, se forem inversamente 

proporcionais (FIELD, 2009). Para facilitar a leitura dos resultados, se convencionou 

nesta pesquisa a classificação da Tabela 7. 

 

Tabela 7 – Classificação dos graus de correlação. 

RS Classificação 

RS < 0,5 Correlação fraca 

0,5 < RS < 0,7 Correlação média 

0,7 < RS Correlação forte 
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Primeiro, optou-se por avaliar a correlação dos dados agrupados por médias 

por meio do coeficiente de correlação linear ou coeficiente de correlação produto-

momento de Pearson. Este índice “mede a força da correlação linear e seus valores 

quantitativos emparelhados de x e y em uma amostra” (TRIOLA, 2013) e segue a 

Equação 5. Os resultados são apresentados em índices de -1 a +1, com +1 

indicando correlação perfeita diretamente proporcional entre as variáveis testadas. 

Por outro lado, -1 significa correlação perfeita inversamente proporcional. Este 

coeficiente requer dados normalmente distribuídos (simétricos) e mensurados em 

intervalos (as distâncias entre os pontos da escala deve ser igual) (FIELD, 2009).  

 

=
(∑ ) − (∑ )(∑ )

(∑ ²) − (∑ )² (∑ ²) − (∑ )²
 (5) 

 

Onde  é o número de pares de dados amostrais. 

Percebeu-se, porém, assimetria e dificuldade em estabelecer as correlações 

para os dados individuais e então se realizou o teste de Shapiro-Wilk para avaliar a 

parametricidade dos dados com auxílio do programa IBM SPSS.  

Confirmada a não normalidade20, utilizou-se o coeficiente de correlação de 

postos de Spearman ou Rô (ρ) de Spearman por meio da Equação 6. Field (2009) 

explica que esta estatística avalia a intensidade entre variáveis ordinais, ou seja, 

considera sua ordem e não os valores observados. Por ser não-paramétrica, não é 

sensível a assimetrias na distribuição nem à presença de valores atípicos.  

 

= −
∑ ²

( − )
 (6) 

 

Onde  representa o número de entradas de informações emparelhadas e  

é a diferença entre os postos de uma entrada de informação emparelhada 

(LARSON, 2010),  

Por fim, para determinar a porcentagem de vegetação presente nas vistas 

das janelas dos participantes, e posteriormente compará-las com as respostas dos 

questionários, utilizaram-se fotografias inseridas no programa Rhinoceros. Desta 

                                            
20 Distribuição não normal é aquela em que os pontos não se acham próximos de uma reta e/ou 
mostram um padrão sistemático, mas que não é o de uma reta (TRIOLA, 2013). 
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forma, extraiu-se a proporção entre a área total da fotografia (vista) e a área 

composta por vegetação (Av em porcentagem). 

A Tabela 8 resume as variáveis subjetivas e objetivas analisadas pela 

pesquisa e o tipo de cálculo de correlação a que foram submetidas. 

 

Tabela 8 – Resumo das variáveis analisadas na pesquisa e tipos correlações entre variáveis subjetivas e 

dados medidos. 

 Correlações 

Variáveis subjetivas Dados agrupados Dados individuais 

Respostas à questão 1 (bem-estar no ambiente) Pearson ρ de Spearman 

Respostas à questão 3 (vistas) Pearson ρ de Spearman 

Respostas à questão 5 (claridade no plano de trabalho Pearson ρ de Spearman 

Respostas à questão 6 (claridade no ambiente) Pearson ρ de Spearman 

Respostas à questão 10 (ofuscamento) Pearson ρ de Spearman 

Variáveis objetivas   

Ig Pearson ρ de Spearman 

Eh Pearson ρ de Spearman 

Ev Pearson ρ de Spearman 

%Av Pearson ρ de Spearman 

 

 

3.4.2 Simulações vs. dados medidos 

 

 

É importante ressaltar de antemão que o uso de ferramentas de simulação 

computacional é tão-somente uma aproximação das situações analisadas num 

determinado ambiente. Malkawi e Augenbroe (2004) mencionam que tantos fatores 

internos de um edifício quanto externos podem ser desconhecidos ou definidos de 

forma simplificada por falta de orçamento e tempo para medições.  

Neste sentido, são fatores de incerteza para as simulações desta pesquisa a 

propriedade dos materiais, as condições de céu modelo frente à instabilidade do céu 

verdadeiro, a distribuição e tipo de vegetação no entorno, bem como os parâmetros 

de definição de ambiente pelo software Radiance. Estes parâmetros influenciam na 

precisão dos resultados das simulações e devem ser modificados com base nas 

características do modelo (ANTONUTTO; MCNEIL, [2012?]).  
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Assim, os resultados das medições de Ig, Eh e Ev também foram comparados 

com simulações por meio de correlação de Pearson com o objetivo de verificar a 

possibilidade de reprodução dos dados ressalvadas as incertezas mencionadas. 

Avaliaram-se dois cenários por meio da simulação: o primeiro reproduziu as 

condições de céu conforme registrado em diário de bordo pelos pesquisadores, a fim 

de avaliar o uso da simulação como ferramenta válida de reprodução das condições 

de iluminação natural. O segundo cenário utilizou a simulação para prever a luz 

natural nos mesmos dias e horários, porém sem as condições de céu reais 

relatadas, mas por meio de modelo de céu gerado pelo arquivo climático. 

Para o primeira cenário, as condições de céu foram traduzidas para os tipos 

de céu disponíveis no DIVA conforme Tabela 9. 

 

Tabela 9 – Tipos de céu utilizados para simulações com condições de céu registradas. 

Céu relatado Céu simulado Característica segundo CIE 

Aberto Céu aberto com sol CIE Menos de 30% de cobertura com sol 

Predominantemente aberto Céu intermediário sem sol Entre 30% e 70% de cobertura com sol 

Predominantemente encoberto Céu intermediário CIE Entre 30% e 70% de cobertura sem sol 

Encoberto Céu encoberto CIE 100% de cobertura, sem sol 

 

O segundo cenário trata justamente da situação em que se desconhece a 

real situação de céu. Neste caso, utilizou-se o mesmo céu das simulações 

preliminares, Perez All-Weather Sky Model, gerado pelo arquivo climático.  

Ainda, para as simulações realizadas nesta etapa, incluíram-se a vegetação 

do entorno e o brilho dos monitores. A vegetação foi modelada no programa 

Autodesk 3D Studio Max Design 2013, utilizando-se dois modelos de árvores 

genéricas, representando espécies caducifólias e coníferas. A altura, posição e 

densidade das folhas foram determinadas com base nas fotografias e imagens 

aéreas do local. Para as simulações de inverno, as folhas das árvores caducifólias 

foram excluídas. 

Para possibilitar uma possível reprodução das características dos materiais 

utilizados, a programação conforme linguagem do Radiance e DIVA encontra-se no 

Apêndice A. 
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4 RESULTADOS 

 

 

Dado o aspecto amplo da pesquisa realizada por Tamura (2017), e a 

limitação deste estudo à percepção da luz natural, apenas as questões 1, 3, 5, 6 e 

10 do questionário constante de Anexo 2 foram consideradas, listadas na Tabela 5 

previamente apresentada. Também foram excluídos dos resultados os dias 

planejados para testes com iluminação artificial, por fugirem do escopo deste estudo. 

 

 

4.1 RESULTADOS DA SIMULAÇÃO PRÉVIA 

 

 

No geral, o modelo apresentou boa disponibilidade de iluminação natural (em 

especial acima de 500 lux, referência adotada a partir da norma alemã DIN EN 12464-

1). A Figura 24 demonstra que os pontos 3, 10, 17, 24 e 31 (localizados espacialmente 

no ambiente, conforme indicado na Figura 19) não necessitam de iluminação artificial 

para desempenhar tarefas regulares em aproximadamente 80% das horas no ano. Isto 

ocorre porque as salas são pequenas, com área de vidro correspondendo a 71% da 

área interna da parede da fachada, como demonstrou a WWR (Tabela 2). 

 

 
Figura 24 – Disponibilidade de iluminação natural. 
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Delimitando-se as horas de análise àquelas pertinentes ao estudo, quais 

sejam, das 7h30 às 13h30, a porcentagem de horas anuais em conformidade com a 

faixa útil da UDI – Figura 25(a) – e entre 500 lux (limite estabelecido pela norma) e 

2000 lux (limite superior da UDI) – Figura 25(b) – demonstram grande variação por 

orientações testadas, já que somente o período da manhã é levado em conta. 

 

  

Figura 25 (a) – Porcentagem de horas anuais das 7h30 às 13h30 em conformidade com UDI; e (b) – 

Porcentagem de horas anuais das 7h30 às 13h30 com iluminância entre 500 e 2000 lux. 

 

No entanto, há grande variação na iluminância horizontal verificada entre as 

orientações, como demonstram as áreas com possibilidade de ofuscamento na Figura 

24, as faixas úteis da Figura 25 (a) e (b), e as diferenças sazonais analisadas, como 

evidenciam os Gráficos 1 a 3. Por exemplo, observa-se que, para o inverno, os 

valores mínimos partem de 0 lux no início do período de estudo, aumentando 

gradativamente ao longo do dia, sem contudo exceder 1500 lux, mesmo para as 

fachadas mais favoráveis à recepção de luz natural (SE, S e SO). Durante a 

primavera, a aurora ocorre mais cedo, fazendo com que os valores de iluminância 

iniciem por volta de 140 lux, chegando a alcançar até aproximadamente 6500 lux na 

orientação mais favorável (S). Como esperado, o verão foi o período do ano em que 

houve a maior disponibilidade de iluminação natural; os valores mínimos iniciam em 

torno de 1000 lux, alcançando 5000 lux na orientação SE.  
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Gráfico 1– Iluminância máxima, média e mínima entre 7h30 e 13h30 (em lux) para o escritório 1 e 

escritório 2 durante o período de inverno. 

 

 
Gráfico 2– Iluminância máxima, média e mínima entre 7h30 e 13h30 (em lux) para o escritório 1 e 

escritório 2 durante o período de primavera. 
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Gráfico 3 – iluminância máxima, média e mínima entre 7h30 e 13h30 (em lux) para o escritório 1 e 

escritório 2 durante o período de verão. 

 

A observação dos valores de iluminância obtidos para cada período permitiu 

ainda constatar uma variação de iluminância interna significativamente maior para a 

orientação leste, durante o período de verão. A explicação para esta discrepância se 

dá devido ao horário de análise: como o estudo limitou-se ao período da manhã, a 

inclinação do sol e a situação do entorno da câmara permitem a incidência direta no 

plano de trabalho, conforme demonstra a Figura 26, exemplificadamente para uma 

orientação leste. 

 

ESCALA 7h00 8h00 9h00 

    

10h00 11h00 12h00 13h00 

    

Figura 26 – Imagens em falsas cores (escala de luminância em cd/m²) da incidência direta da luz solar 

no escritório 1, orientação leste, para 02 de julho (verão).  
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Quanto à ocorrência de situações de ofuscamento, foi avaliada a porcentagem 

de horas (período entre 7h30 e 13h30) do ano com ocorrência de ofuscamento acima de 

35%, considerado incômodo (Gráfico 4). A incidência ocorre em maior grau entre as 

orientações leste (L) e sudoeste (SO). A leste, em especial, demonstrou alto nível de 

disponibilidade de iluminação natural durante o verão, conforme o Gráfico 3, com 

possibilidade de ocorrência de ofuscamento incomodativo nos pontos analisados em 50% 

das horas do ano. 

 

 
Gráfico 4 – Porcentagem de horas de ofuscamento anual entre 7h30 e 13h30. 

 

A título de exemplo, são apresentados os dados quanto à possibilidade de 

ofuscamento (DGP), simulados para os nós de análise na posição 10 (demonstrados 

nas Figuras 19 e 21). Estes se localizam junto às áreas mais próximas ao campo 

imediato de visão (ao nível dos olhos) do participante em cada ambiente-teste. Os 

Quadros 1 a 3 apresentam os valores de DGP previstos para as oito orientações, 

simulados nos horários que englobam o período de experimento (8h00 às 13h00). 

Para cada célula, há dois valores, correspondentes à probabilidade de ofuscamento 

no ponto 10 do escritório 1 e do mesmo ponto no escritório 2. Os períodos em que 

foi identificada a probabilidade de ofuscamento acima de 35% estão destacados e é 

possível perceber maior ocorrência nos períodos de primavera e verão. 
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Horário N NE E SE S SO O NO 

7h30 0%-0% 0%-0% 0%-0% 0%-0% 0%-0% 0%-0% 0%-0% 0%-0% 

8h30 2%-3% 2%-2% 4%-7% 4%-7% 4%-6% 4%-7% 3%-5% 3%-5% 

9h30 21%-21% 21%-20% 23%-22% 24%-22% 23%-22% 22%-22% 22%-22% 21%-21% 

10h30 23%-22% 23%-22% 28%-25% 31%-25% 28%-24% 26%-24% 25%-24% 24%-23% 

11h30 25%-24% 25%-23% 29%-26% 36%-27% 35%-26% 30%-26% 27%-25% 26%-25% 

12h30 25%-24% 26%-23% 30%-27% 56%-28% 100%-27% 41%-27% 28%-26% 26%-25% 

13h30 25%-24% 24%-23% 28%-26% 31%-27% 36%-27% 32%-27% 28%-26% 26%-25% 

Quadro 1 – Valores de DGP para as oito orientações de fachada para o período de inverno (13 jan-4 

fev). 

 

Horário N NE E SE S SO O NO 

7h30 24%-27% 25%-28% 30%-36% 28%-33% 26%-29% 26%-29% 25%-28% 25%-28% 

8h30 28%-33% 29%-53% 40%-100% 38%-72% 33%-42% 31%-38% 30%-36% 29%-35% 

9h30 29%-28% 38%-37% 72%-63% 73%-60% 43%-39% 34%-33% 33%-31% 32%-30% 

10h30 33%-32% 34%-36% 46%-58% 51%-68% 44%-49% 41%-39% 37%-36% 35%-34% 

11h30 29%-37% 31%-36% 46%-48% 63%-52% 56%-49% 41%-47% 34%-43% 31%-40% 

12h30 35%-33% 34%-35% 44%-41% 49%-54% 50%-60% 48%-52% 42%-40% 38%-36% 

13h30 30%-34% 30%-37% 35%-37% 46%-44% 63%-44% 59%-66% 40%-45% 32%-34% 

Quadro 2 – Valores de DGP para as oito orientações de fachada para o período de primavera (7 abr-

30 abr). 

 

Horário N NE E SE S SO O NO 

7h30 24%-27% 24%-100% 27%-100% 27%-50% 26%-31% 26%-30% 25%-30% 25%-29% 

8h30 27%-28% 26%-51% 31%-100% 31%-59% 29%-33% 30%-32% 29%-32% 28%-31% 

9h30 29%-29% 39%-41% 63%-72% 56%-64% 38%-38% 34%-33% 31%-33% 31%-32% 

10h30 37%-31% 37%-37% 50%-58% 52%-64% 46%-45% 44%-36% 41%-35% 39%-33% 

11h30 38%-32% 37%-37% 50%-48% 52%-62% 49%-53% 48%-41% 44%-37% 41%-34% 

12h30 39%-34% 37%-37% 48%-42% 51%-54% 50%-59% 51%-51% 46%-40% 42%-35% 

13h30 38%-34% 36%-36% 45%-37% 48%-41% 49%-54% 52%-57% 47%-42% 42%-34% 

Quadro 3 – Valores de DGP para as oito orientações de fachada para o período de verão (24 jun-15 

jul). 

 

As porcentagens apresentadas demonstram que em qualquer das 

orientações haverá ofuscamento para o ocupante situado no ponto 10, pois a 

proximidade do ponto com a janela influencia no campo de visão. 

No entanto, as imagens na Figura 27, que apresentam a situação do mesmo 

escritório com a janela voltada para a fachada sul, mostram que tal ofuscamento não 
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é resultado da luz do sol incidindo diretamente no plano de trabalho – situação a ser 

evitada como premissa para o teste-piloto – para os períodos analisados no verão e 

primavera, exceto para a situação de inverno. As imagens se referem à situação do 

ambiente ao final de cada etapa. 

 

Horário Inverno 
Equinócio  

de primavera 
Verão 

8h00 

   

9h00 

   

10h00 

   

11h00 

   

12h00 

   

13h00 

   
Figura 27 – Imagens do escritório 2, com a janela voltada para a fachada sul, para as três estações 

do ano. 

 

Assim, apesar da fachada sul apresentar a melhor condição para a obtenção 

de acesso solar, também apresenta a maior possibilidade de ocorrência de 

ofuscamento no plano de trabalho definido para os ocupantes. 

A partir dos resultados das simulações, com a finalidade de se obter a maior 

diferenciação possível de acesso à luz natural, porém com a menor probabilidade 

possível de ofuscamento no plano de trabalho, adotou-se em princípio o 

planejamento para o estudo de campo conforme a Tabela 10. 
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Tabela 10 – Plano experimental sugerido por simulação para uso do LOBSTER. 

Estação/Período Configuração 1 Configuração 2 

Inverno (12 jan-6 fev) Fachada norte Fachada sudoeste (SO - 225°) 

Primavera (13 abr-8 mai) Fachada norte Azimute 200° (S/SO) 

Verão (22 jun-17 jul) Fachada norte Fachada Sul 

 

 

4.2 RESULTADOS DO TESTE-PILOTO 

 

 

Como preparação para o teste-piloto, portanto, foi necessário orientar a 

fachada envidraçada da câmara climática com base no planejamento proposto pelas 

simulações preliminares. No entanto, para a primeira configuração de estudo, 

durante o inverno, apesar da condição menos favorável ser a orientação norte, 

Tamura observou no local que o LOBSTER sofria obstrução parcial de um edifício 

nesta direção, conforme indicado na Figura 28 (WEISS et al., 2015). Desta forma, 

optou-se por posicionar as aberturas para a orientação noroeste (335°) para os três 

períodos de estudo de campo. 

 

 
Figura 28 – Localização da câmara climática em relação ao seu entorno. 

 

Para a segunda configuração de estudo, durante a fase de inverno, a 

câmara foi posicionada a 225° (sudoeste). A Figura 29 mostra as vistas das 

orientações escolhidas, durante o inverno. 



 

(a) 

Figura 29 – Vista das fachadas durante o período de inverno: (a) orientação 

SO (225°). 

Fonte: Tamura e Krüger (2016b).

 

As imagens tiveram 

interior da câmara, de frente para a fachada envidraçada, olhando para o exterior, de 

dentro do escritório 1.  

Desta forma, tendo por base os resultados de DGP obtidos por meio das 

simulações, bem como os ajustes finos citados, delineou

experimento para cada estação, conforme indicado 

 

Tabela 11 – Plano de trabalho sugerido pelo 

primavera e verão. 

Condições gerais 13/jan 

Orientação SO (225°) NO (335°)

Condições gerais 07/abr 

Orientação SO (200°) NO (335°)

Condições gerais 24/jun 

Orientação S NO (335°)

 

 

 

 

 

(b) 

das fachadas durante o período de inverno: (a) orientação NO (335°)

). 

tiveram como referência a vista do observador posicionado no 

interior da câmara, de frente para a fachada envidraçada, olhando para o exterior, de 

Desta forma, tendo por base os resultados de DGP obtidos por meio das 

mulações, bem como os ajustes finos citados, delineou-se o plano de execução do 

experimento para cada estação, conforme indicado na Tabela 11.  

sugerido pelo teste-piloto para pesquisa de campo durante o inverno

Inverno 

15/jan 21/jan 22/jan 27/jan 28/jan 

NO (335°) NO (335°) SO (225°) SO (225°) NO (335°) NO (335°)

Primavera 

09/abr 14/abr 15/abr 21/abr 22/abr 

NO (335°) NO (335°) SO (200°) SO (200°) NO (335°) NO (335°)

Verão 

25/jun 30/jun 02/jul 07/jul 09/jul 

NO (335°) NO (335°) S S NO (335°) NO (335°)
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(335°); (b) orientação 

como referência a vista do observador posicionado no 

interior da câmara, de frente para a fachada envidraçada, olhando para o exterior, de 

Desta forma, tendo por base os resultados de DGP obtidos por meio das 

se o plano de execução do 

durante o inverno, 

03/fev 04/fev 

NO (335°) SO (225°) 

29/abr 30/abr 

NO (335°) SO (200°) 

14/jul 15/jul 

NO (335°) S 
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4.3 RESULTADOS DO ESTUDO DE CAMPO 

 

 

4.3.1 Ajustes no plano de trabalho 

 

 

Durante o período da primavera, Tamura constatou incidência de luz solar, 

embora em pequena proporção, no plano de trabalho em torno do meio-dia próximo 

ao equinócio, porém se manteve a configuração planejada (200°)  

Para o verão, observou também que, apesar da fachada sul apresentar a 

melhor condição para a obtenção de acesso solar, esta também apresentou a maior 

probabilidade de ofuscamento no plano de trabalho definido para os participantes. 

Desta maneira, optou-se pela alteração da configuração 2 previamente definida para 

este período (S), alterando-a para azimute 200° (S/SO) (WEISS et al., 2015). 

Atribuiu-se a diferença entre observação direta e resultados de simulação a 

pequenos erros de ajuste do modelo computacional. A opção pela orientação 

intermediária entre inverno e verão foi, assim, resultante de observação direta e não 

de simulação computacional (ajuste fino). Um novo plano de trabalho para o verão 

foi então definido (Tabela 12).  

 

Tabela 12 – Plano de trabalho para pesquisa de campo durante o verão. 

Verão 

Condições gerais 24/jun 25/jun 30/jun 02/jul 07/jul 09/jul 14/jul 15/jul 

Orientação SO (200°) NO (335°) NO (335°) SO (200°) SO (200°) NO (335°) NO (335°) SO (200°) 

 

 

4.3.2 Respostas agrupadas do questionário vs. vistas  

 

 

Com o objetivo de avaliar um possível grau de interferência das vistas nas 

respostas dos indivíduos no questionário, calculou-se a porcentagem de vegetação 

presente nas vistas das janelas e comparou-se com as respostas dos indivíduos às 

questões 1 e 3. As vistas foram consideradas a partir de fotografias com a vista do 

observador posicionado no interior da câmara como referência, de frente para a 
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fachada envidraçada, olhando para o exterior. A Figura 29 ilustra as imagens para 

inverno e a Figura 30 mostra a situação para o verão. Observou-se in loco a alta 

similaridade entre as imagens para os períodos de primavera e verão, assim, 

adotaram-se as informações da última para o cálculo destas duas estações. 

 

  
(a) (b) 

Figura 30 – Vista durante o período de verão: (a) orientação NO (335°); (b) orientação S/SO (200°). 

Fonte: Tamura (2017). 

 

A primeira pergunta do questionário era “Como você se sente neste 

momento?”. As respostas variavam de 1 para “desconfortável” e 7 para “confortável” 

Caso houvesse relação com a vista, os gráficos deveriam acusar incrementos ou 

depressões acompanhando a variação de vegetação de ambas as vistas das 

diferentes orientações da câmara. 

Os Gráficos 5 a 7 mostram a comparação entre média das respostas dos 

participantes para cada horário avaliado (8h50, 10h30 e 12h30) com a porcentagem 

de vegetação na vista para os períodos de inverno, primavera e verão.  

 

 
Gráfico 5 – Respostas à questão 1 (“Como você se sente neste momento”) em comparação com a 

%Av na vista para o período de inverno. 
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Gráfico 6 – Respostas à questão 1 (“Como você se sente neste momento”) em comparação com a 

%Av na vista para o período de primavera. 

 

 
Gráfico 7 – Respostas à questão 1 (“Como você se sente neste momento”) em comparação com a 

%Av na vista para o período de verão. 

 

Não é possível estabelecer relação entre as respostas à questão 1 e a 

porcentagem de vista através da correlação de Pearson. Somente o período de 

verão demonstrou correlação fraca, com probabilidade de 5% do resultado se dever 

ao acaso, indicado por um asterisco, como mostra a Tabela 13.  

 

Tabela 13 – Coeficiente de correlação de Pearson para questão 1 (“Como você se sente neste 

momento”) e %AV na vista. 

Período Grau de correlação 
Inverno 0,050 
Primavera 0,173 
Verão 0,413* 
* A correlação é significativa no nível 0,05 (2 extremidades). 

 

A princípio, portanto, não houve relação direta entre a porcentagem de 

vegetação observada pelos participantes através das janelas e o bem-estar dos 
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participantes. No entanto, os resultados foram positivos para as três estações, o que 

denota a relação diretamente proporcional entre as variáveis. 

O mesmo procedimento foi realizado para verificar a correlação entre a 

porcentagem de vegetação na vista e a questão 3 (“Qual a sua opinião sobre a vista 

da janela?”). Os participantes eram solicitados a classificar sua resposta numa 

escala de 1 correspondendo a “desagradável” e 7 significando “agradável”. A relação 

entre ambas as variáveis está representada nos Gráficos 8 a 10.  

 

 
Gráfico 8 – Respostas à questão 3 (“Qual a sua opinião sobre a vista da janela?”) em comparação 

com a %Av na vista para o período de inverno. 

 

 
Gráfico 9 – Respostas à questão 3 (“Qual a sua opinião sobre a vista da janela?”) em comparação 

com a %Av na vista para o período de primavera. 
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Gráfico 10 – Respostas à questão 3 (“Qual a sua opinião sobre a vista da janela?”) em comparação 

com a %Av na vista para o período de verão. 

 

Observa-se nos Gráficos 8 a 10 que os menores escores dados pelos 

participantes foram no período do inverno, o que indica maior desagrado com a vista 

durante a estação em que as árvores caducas perdem sua folhagem. No entanto, o 

coeficiente de Pearson não mostrou correlação entre as respostas e a porcentagem 

de vegetação na vista, conforme Tabela 14. Durante o inverno e a primavera, o 

comportamento da correlação foi inversamente proporcional. 

 

Tabela 14 – Coeficiente de Pearson para questão 3 (“Qual a sua opinião sobre a vista da janela?”) e 

%Av na vista. 

Período Grau de correlação 
Inverno -0,183 
Primavera -0,386 
Verão 0,235 

 

 

4.3.3 Respostas agrupadas do questionário vs. irradiância global horizontal 

 

 

O próximo passo foi confrontar as respostas das questões 1, 5, 6 e 10 com 

os valores medidos de irradiância global. Para estabelecer a comparação, calculou-

se a média das respostas dos quatro participantes que ocupavam os escritórios 

simultaneamente, para cada horário do dia. 

A questão 1 (“Como você se sente neste momento?” com 1 para 

“desconfortável” e 7 para “confortável”) foi escolhida para verificar se a variação na 



70 

 

radiação poderia influenciar no bem-estar. Novamente, a relação não foi 

estabelecida, como mostram os Gráficos 11, 12 e 13. 

 

 
Gráfico 11 – Respostas à questão 1 (“Como você se sente neste momento”) em comparação com a Ig 

para o período de inverno. 

 

 
Gráfico 12 – Respostas à questão 1 (“Como você se sente neste momento”) em comparação com a Ig 

para o período de primavera. 

 

 

Gráfico 13 – Respostas à questão 1 (“Como você se sente neste momento”) em comparação com a Ig 

para o período de verão. 
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Apesar dos escores mais baixos no inverno (Gráficos 11 a 13), o que 

demonstra menor bem-estar na estação com menor incidência de irradiação global 

horizontal, o coeficiente de Pearson mostra relacionamento fraco entre as variáveis 

(Tabela 15). No inverno e na primavera, a relação foi inversa entre as variáveis. 

 

Tabela 15 – Coeficiente de Pearson para questão 1 (“Como você se sente neste momento”) e Ig. 

Período Grau de correlação 
Inverno -0,008 
Primavera -0,197 
Verão 0,294 

 

A mesma análise foi realizada para a questão 5 (“Eu gostaria que a 

luminosidade no plano de trabalho fosse:”). Os escores deveriam variar entre 1 

(“significativamente mais escura”) e 7 (“significativamente mais clara”). As respostas 

foram confrontadas com a Ig para avaliar uma possível influência (Gráficos 14 a 16). 

 

 
Gráfico 14 – Respostas à questão 5 (“Eu gostaria que a luminosidade no plano de trabalho fosse:”) 

em comparação com a Ig para o período de inverno. 

 

 
Gráfico 15 – Respostas à questão 5 (“Eu gostaria que a luminosidade no plano de trabalho fosse:”) 

em comparação com a Ig para o período de primavera. 
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Gráfico 16 – Respostas à questão 5 (“Eu gostaria que a luminosidade no plano de trabalho fosse:”) 

em comparação com a Ig para o período de verão. 

 

Apesar do Gráfico 14 não demonstrar qualquer correlação, o coeficiente de 

Pearson na Tabela 16 mostra correlação média para o período do inverno, com 

apenas 1% de chance de acaso na correspondência. Também o período de 

primavera teve fraca correlação, com 5% de chance de ocorrer por acaso. Ambos os 

valores são negativos, ou seja, durante estes períodos, quanto maior a irradiância 

global, mais escuro deve ser o plano de trabalho. 

O período de verão, por outro lado, teve a falta de correlação confirmada.  

 

Tabela 16 – Coeficiente de Pearson para questão 5 (“Eu gostaria que a luminosidade no plano de 

trabalho fosse:”) e Ig. 

Período Grau de correlação 
Inverno -0,524** 
Primavera -0,491* 
Verão 0,007 
** A correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades). 
* A correlação é significativa no nível 0,05 (2 extremidades). 
 

Comparou-se a Ig também com a questão 6. Para a pergunta “Qual a sua 

opinião sobre a luminosidade no ambiente em geral?” os participantes deveriam 

escolher entre 1 significando “muito escuro” e 7, “muito claro”. 

Da mesma forma que a pergunta 5, testou-se a relação entre as variáveis 

subjetiva e objetiva a fim de descobrir se, ao haver aumento da Ig, o participante 

perceberia mais claridade no ambiente. Os Gráficos 17 a 19 mostram o resultado 

das respostas e das medições: 



73 

 

 
Gráfico 17 – Respostas à questão 6 (“Qual a sua opinião sobre a luminosidade no ambiente em 

geral?”) em comparação com a Ig para o período de inverno. 

 

 
Gráfico 18 – Respostas à questão 6 (“Qual a sua opinião sobre a luminosidade no ambiente em 

geral?”) em comparação com a Ig para o período de primavera. 

 

 
Gráfico 19 – Respostas à questão 6 (“Qual a sua opinião sobre a luminosidade no ambiente em 

geral?”) em comparação com a Ig para o período de verão. 

 

O Gráfico 17 mostra que os menores escores apontados coincidem com os 

momentos de menor incidência da irradiância global horizontal. Isto não ocorre com 
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os Gráficos 18 e 19, relativos à primavera e verão, respectivamente. Apesar disso, 

as variáveis não apresentam correlação no teste do coeficiente de Pearson, como 

mostra a Tabela 17. 

 

Tabela 17 – Coeficiente de Pearson para questão 6 (“Qual a sua opinião sobre a luminosidade no 

ambiente em geral?”) e Ig. 

Período Grau de correlação 
Inverno 0,289 
Primavera 0,154 
Verão 0,250 

 

Por fim, relacionaram-se as respostas da questão 10 aos níveis medidos de 

Ig. À pergunta “Você percebe ofuscamento por iluminação natural?”, os participantes 

deveriam escolher segundo uma escala iniciando em “intolerável” (valor 1) e 

terminando em “imperceptível” (valor 7).  

Ressalta-se que havia expectativa de que os indivíduos não relatassem 

ofuscamento, devido ao estudo das simulações preliminares para eliminar ou reduzir 

este fenômeno (WEISS et al, 2015). 

Os Gráficos 20 a 22 mostram os resultados.  

 

 
Gráfico 20 – Respostas à questão 10 (“Você percebe ofuscamento por iluminação natural?”) em 

comparação com a Ig para o período de inverno. 
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Gráfico 21 – Respostas à questão 10 (“Você percebe ofuscamento por iluminação natural?”) em 

comparação com a Ig para o período de primavera. 

 

 
Gráfico 22 – Respostas à questão 10 (“Você percebe ofuscamento por iluminação natural?”) em 

comparação com a Ig para o período de verão. 

 

Os gráficos confirmam a ausência de ofuscamento percebido e o cálculo do 

coeficiente de Pearson não mostra correlação entre as variáveis (Tabela 18), o que 

reforça o argumento inicial de eliminação do fenômeno através das orientações 

azimutais. 

 

Tabela 18 – Coeficiente de de Pearson para questão 10 (“Você percebe ofuscamento por iluminação 

natural?”) e Ig. 

Período Grau de correlação 
Inverno -0,365 
Primavera -0,048 
Verão 0,217 
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4.3.4 Respostas agrupadas dos questionários vs. iluminância horizontal 

 

 

Para comparação com a Eh, foram selecionadas as questões 5, 6 e 10. O 

objetivo foi testar a percepção de ambiente e do plano de trabalho mais claro ou 

escuro, bem como a existência de ofuscamento, quando houvesse variação nos 

níveis de iluminância no plano de trabalho.  

Para as três comparações com a Eh, considerou-se a média das respostas 

dadas pelos quatro participantes simultâneos, bem como a média dos valores de 

iluminância horizontal medidos em cada escritório. 

A questão 5, especificamente sobre a preferência de luminosidade no plano 

de trabalho, teve suas respostas comparadas aos níveis medidos nos Gráficos 23 a 

25. Devido à escala de respostas, 1 para “significativamente mais escura” e 7 para 

“significativamente mais clara”, a expectativa era de que o padrão da curva nos 

gráficos fosse inverso ao desenho da curva de iluminância. 

 

 
Gráfico 23 – Respostas à questão 5 (“Eu gostaria que a luminosidade no plano de trabalho fosse:”) 

em comparação com a Eh para o período de inverno. 
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Gráfico 24 – Respostas à questão 5 (“Eu gostaria que a luminosidade no plano de trabalho fosse:”) 

em comparação com a Eh para o período de primavera. 

 

 
Gráfico 25 – Respostas à questão 5 (“Eu gostaria que a luminosidade no plano de trabalho fosse:”) 

em comparação com a Eh para o período de verão. 

 

A inversão nos padrões das curvas ocorrem em alguns pontos (28 de 

janeiro, 4 de fevereiro, 22 de abril, 30 de junho e 14 de julho), o que pode induzir à 

afirmação de correlação entre as variáveis. Para certificar-se de tal relação e de seu 

grau, calculou-se o coeficiente de Pearson, como mostra a Tabela 19. 

 

Tabela 19 – Coeficiente de de Pearson para questão 5 (“Eu gostaria que a luminosidade no plano de 

trabalho fosse:”) e Eh. 

Período Grau de correlação 
Inverno -0,560** 
Primavera -0,149 
Verão -0,022 
** A correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades). 
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De fato, a relação inversa entre as respostas e os níveis de iluminância foi 

confirmada. No entanto, somente o período de inverno teve média correlação, com 

1% de significância entre as variáveis. 

Quanto à pergunta 6 (“Qual a sua opinião sobre a luminosidade no ambiente 

em geral?”, com 1 significando “muito escuro” e 7, “muito claro”), esperava-se que a 

curva das respostas acompanhasse o padrão da curva de Eh. Isto pode ser 

observado nos dias 15, 21 e 28 de janeiro, 4 de fevereiro, 15 de abril e 2 de julho, 

como mostram os Gráficos 26 a 28. 

 

 
Gráfico 26 – Respostas à questão 6 (“Qual a sua opinião sobre a luminosidade no ambiente em 

geral?”) em comparação com a Eh para o período de inverno. 

 

 
Gráfico 27 – Respostas à questão 6 (“Qual a sua opinião sobre a luminosidade no ambiente em 

geral?”) em comparação com a Eh para o período de primavera. 
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Gráfico 28 – Respostas à questão 6 (“Qual a sua opinião sobre a luminosidade no ambiente em 

geral?”) em comparação com a eh para o período de verão. 

 

Novamente, recorreu-se ao teste de correlação para confirmar tal relação 

(Tabela 20), porém o coeficiente não apontou qualquer relação entre os dados. 

 

Tabela 20 – Coeficiente de de Pearson para questão 6 (“Qual a sua opinião sobre a luminosidade no 

ambiente em geral?”) e Eh. 

Período Grau de correlação 
Inverno 0,372 
Primavera 0,169 
Verão 0,069 

 

Confrontaram-se os dados de Eh também com a questão 10 a fim de 

verificar se aumentos na iluminação do plano de trabalho poderiam alterar a 

percepção de ofuscamento. Conforme exposto no subcapítulo 3.2, esta foi uma 

verificação apenas para confirmar a inexistência do desconforto, já que as 

orientações azimutais foram escolhidas para que não existisse tal fenômeno (WEISS 

et al., 2015). 

Os gráficos 29 a 31 mostram os resultados. É possível perceber que há 

correspondência apenas nos dias 28 de janeiro e 14 de abril, pois a percepção de 

claridade acompanha a variação da Eh. 
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Gráfico 29 – Respostas à questão 10 (“Você percebe ofuscamento por iluminação natural?”) em 

comparação com a Eh para o período de inverno. 

 

 
Gráfico 30 – Respostas à questão 10 (“Você percebe ofuscamento por iluminação natural?”) em 

comparação com a Eh para o período de primavera. 

 

 
Gráfico 31 – Respostas à questão 10 (“Você percebe ofuscamento por iluminação natural?”) em 

comparação com a Eh para o período de verão. 
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A falta de correlação é confirmada pelo coeficiente de Pearson mostrada 

pela Tabela 21. Como a escala desta questão foi invertida, no inverno e no verão, os 

valores negativos confirmam o aumento da percepção de ofuscamento quando há 

incremento na Eh. 

 

Tabela 21 – Coeficiente de de Pearson para questão 10 (“Você percebe ofuscamento por iluminação 

natural?”) e Eh. 

Período Grau de correlação 
Inverno -0,187 
Primavera 0,008 
Verão -0,161 

 

 

4.3.5 Respostas agrupadas do questionário vs. iluminância vertical 

 

 

As mesmas questões foram comparadas às medições de iluminância ao 

nível dos olhos dos ocupantes. Também para esta análise, utilizou-se a média das 

respostas dos participantes e a média lida pelos actímetros para cada horário no dia. 

A questão 5 tem seus resultados apresentados nos Gráficos 32 a 34. No 

inverno, não se observa qualquer correspondência entre o desejo de maior claridade 

ou escuridão e a Ev, exceto pelo dia 4 de fevereiro. Na primavera, os dias 14, 22 e 

30 de abril apresentam relação inversa entre a iluminância e a claridade no ambiente 

de trabalho. Por fim, no verão, houve relação apenas no dia 2 de julho. 

 

 
Gráfico 32 – Respostas à questão 5 (“Eu gostaria que a luminosidade no plano de trabalho fosse:”) 

em comparação com a Ev para o período de inverno. 
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Gráfico 33 – Respostas à questão 5 (“Eu gostaria que a luminosidade no plano de trabalho fosse:”) 

em comparação com a Ev para o período de primavera. 

 

 
Gráfico 34 – Respostas à questão 5 (“Eu gostaria que a luminosidade no plano de trabalho fosse:”) 

em comparação com a Ev para o período de verão. 

 

O resultado do cálculo da correlação segue a Tabela 22 e confirma a falta de 

relação entre a percepção de claridade no plano de trabalho e a variação na 

iluminância vertical. Não obstante, para o inverno e o verão, o comportamento 

inversamente proporcional é confirmado. 

 

Tabela 22 – Coeficiente de de Pearson para questão 5 (“Eu gostaria que a luminosidade no plano de 

trabalho fosse:”) e EV. 

Período Grau de correlação 
Inverno -0,363 
Primavera 0,021 
Verão -0,226 

 

Ao se comparar as respostas médias da questão 6 com os dados médios de 

iluminância vertical, resultaram os Gráficos 35 a 37. Observa-se correspondência 
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nos dias 15, 21 e 22 de janeiro, 4 de fevereiro, 15 de abril e 2 de julho, pois as 

curvas acusam aumento na percepção de claridade conforme há incremento na Ev. 

 

 
Gráfico 35 – Respostas à questão 6 (“Qual a sua opinião sobre a luminosidade no ambiente em 

geral?”) em comparação com a Ev para o período de inverno. 

 

 
Gráfico 36 – Respostas à questão 6 (“Qual a sua opinião sobre a luminosidade no ambiente em 

geral?”) em comparação com a Ev para o período de primavera. 

 

 
Gráfico 37 – Respostas à questão 6 (“Qual a sua opinião sobre a luminosidade no ambiente em 

geral?”) em comparação com a Ev para o período de verão. 
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Apesar dos dias em que coincidiram os padrões entre as respostas da 

pergunta 6 e a leitura média dos actímetros, a correlação entre ambas não foi 

significativa, como demonstra a Tabela 23. 

 

Tabela 23 – Coeficiente de de Pearson para questão 6 (“Qual a sua opinião sobre a luminosidade no 

ambiente em geral?”) e EV. 

Período Grau de correlação 
Inverno 0,310 
Primavera 0,302 
Verão 0,260 

 

Finalmente, a questão 10, acerca da percepção de ofuscamento, também foi 

confrontada com a iluminação vertical média, conforme Gráficos 38 a 40. 

 

 
Gráfico 38 – Respostas à questão 10 (“Você percebe ofuscamento por iluminação natural?”) em 

comparação com a Ev para o período de inverno. 

 

 
Gráfico 39 – Respostas à questão 10 (“Você percebe ofuscamento por iluminação natural?”) em 

comparação com a Ev para o período de primavera. 
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Gráfico 40 – Respostas à questão 10 (“Você percebe ofuscamento por iluminação natural?”) em 

comparação com a Ev para o período de verão. 

 

As curvas parecem ser correspondentes nos dias 4 de fevereiro, 24 de junho 

e 9 de julho. O cálculo do coeficiente de Pearson também mostra a falta de 

correlação entre as variáveis (Tabela 24). 

 

Tabela 24 – Coeficiente de de Pearson para questão 10 (“Você percebe ofuscamento por iluminação 

natural?”) e EV. 

Período Grau de correlação 
Inverno -0,046 
Primavera -0,013 
Verão 0,128 

 

 

4.3.6 Correlação entre as respostas agrupadas do questionário e dados objetivos 

agrupados pelo coeficiente de Pearson 

 

 

O Quadro 4 traz um resumo do coeficiente de correlação de Pearson para as 

respostas agrupadas e dados medidos agrupados para as três estações em 

conjunto. Observa-se que a questão 5 teve correlação média inversa com a Ig e Eh 

no inverno e fraca com a Ig na primavera. Além desta, somente a questão 1 teve 

correlação fraca com a porcentagem de vegetação na vista. 
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 Ig Eh Ev %Av 
INVERNO 

Questão 1 
(bem-estar; 1 – desconfortável, 7 – confortável) -0,008   0,050 

Questão 3 
(qualidade da vista; 1 – desagradável, 7 – agradável)    -0,183 

Questão 5 
(luminosidade no plano de trabalho; 1 – significativamente 
mais escura, 7 – significativamente mais clara) 

-0,524** -0,560** -0,363  

Questão 6 
(luminosidade no ambiente; 1 – muito escuro, 7 – muito 
claro) 

0,289 0,372 0,310  

Questão 10 
(ofuscamento; 1 – intolerável; 7 – imperceptível) -0,365 0,187 -0,046  

PRIMAVERA 
Questão 1 
(bem-estar; 1 – desconfortável, 7 – confortável) -0,197   0,173 

Questão 3 
(qualidade da vista; 1 – desagradável, 7 – agradável)    -0,386 

Questão 5 
(luminosidade no plano de trabalho; 1 – significativamente 
mais escura, 7 – significativamente mais clara) 

-0,491* -0,149 0,021  

Questão 6 
(luminosidade no ambiente; 1 – muito escuro, 7 – muito 
claro) 

0,154 0,169 0,302  

Questão 10 
(ofuscamento; 1 – intolerável; 7 – imperceptível) -0,048 0,008 -0,013  

VERÃO 
Questão 1 
(bem-estar; 1 – desconfortável, 7 – confortável) 0,294   0,413* 

Questão 3 
(qualidade da vista; 1 – desagradável, 7 – agradável)    0,235 

Questão 5 
(luminosidade no plano de trabalho; 1 – significativamente 
mais escura, 7 – significativamente mais clara) 

0,007 -0,022 -0,226  

Questão 6 
(luminosidade no ambiente; 1 – muito escuro, 7 – muito 
claro) 

0,250 0,069 0,260  

Questão 10 
(ofuscamento; 1 – intolerável; 7 – imperceptível) 0,217 -0,161 0,128  

* A correlação é significativa no nível 0,05 (2 extremidades). 
** A correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades). 

Quadro 4 – Correlação segundo coeficiente de Pearson o inverno, primavera e verão. 

 

 

4.3.7 Correlação entre as respostas individuais e medições individualizadas 

 

 

As variáveis subjetivas foram comparadas aos dados medidos no 

LOBSTER, porém os resultados não foram satisfatórios, uma vez que as correlações 

dos dados agrupados por meio do coeficiente de Pearson não se mostraram 

significativas. 



87 

 

Devido a isto, executou-se o teste de Shapiro-Wilk para verificar a 

normalidade da amostra. A Tabela 25 mostra o resultados do teste, com os valores 

das coluna “Sig.” (Significância) menores que 0,05 em sua grande maioria. Logo, 

pode-se considerar a amostra não paramétrica ou não normal. 

 

Tabela 25 – Teste de normalidade de Shapiro-Wilk. 

Teste de Normalidade 

  

Shapiro-Wilk 

Estatística df Sig. 
Questão 1 ,892 86 ,000 
Questão 3 ,794 86 ,000 
Questão 5 ,845 86 ,000 
Questão 6 ,866 86 ,000 

Questão 10 ,603 86 ,000 
Iluminância horizontal ,932 86 ,000 
Iluminância vertical ,960 86 ,010 

Ig ,910 86 ,000 
% Vista ,682 86 ,000 

 

Para avaliar a correlação entre dados subjetivos e objetivos considerando a 

natureza não normal da amostra, optou-se pelo coeficiente ρ de Spearman. Para 

tanto, utilizaram-se as respostas individuais e as medições de cada aparelho, e não 

as médias, e dividiu-se a análise por horário de teste e estação do ano. Para melhor 

entendimento, os dados completos de saída do SSPS estão no Apêndice B. 

O Quadro 5 traz o resultado das correlações entre as variáveis objetivas e 

subjetivas para inverno, primavera e verão. Também se calculou a relação das 

respostas individuais entre as questões para avaliar o grau de influência de uma 

sobre as outras. 

 

 Questão 1 Questão 3 Questão 5 Questão 6 Questão 10 Eh Ev Ig %Av 
INVERNO 

Questão 1      0,086 0,092 0,126* 0,136* 
Questão 3 0,121*     0,162** 0,151* 0,171** 0,072 
Questão 5 -0,034 -0,139*    -0,312** -0,284** -0,405** -0,167** 
Questão 6 0,187** 0,061 -0,247**   0,279** 0,340** 0,344** 0,153* 
Questão 10 0,033 0,027 0,283** -0,092  -0,022 0,004 0,030 0,116 

PRIMAVERA 
Questão 1      -0,072 -0,005 -0,120 0,039 
Questão 3 -0,007     0,040 -0,018 0,018 -0,209* 
Questão 5 0,142 -0,131    -0,103 0,006 -0,195 0,114 
Questão 6 0,007 -0,142 -0,131   0,094 0,250* 0,042 -0,240* 
Questão 10 0,252* 0,016 0,279** -0,107  -0,133 -0,086 -0,064 0,085 
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 Questão 1 Questão 3 Questão 5 Questão 6 Questão 10 Eh Ev Ig %Av 
VERÃO 

Questão 1      0,135 0,005 0,195 0,264* 
Questão 3 0,027     0,148 0,020 0,000 0,117 
Questão 5 -0,040 0,095    -0,016 -0,082 -0,348** -0,063 
Questão 6 0,333** -0,130 -0,135   0,029 0,029 0,231* 0,117 
Questão 10 -0,031 0,101 0,423** -0,107  -0,076 -0,092 -0,084 0,012 

* A correlação é significativa no nível 0,05 (2 extremidades). 
** A correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades). 

Quadro 5 – Correlação segundo ρ de Spearman para o inverno, primavera e verão. 

 

Nota-se que a maior quantidade de correlações significativas ocorre no 

período de inverno, principalmente quanto às relações observadas entre respostas 

dos itens do questionário versus variáveis objetivas. 

Tanto em intensidade como quanto ao nível de significância, o cruzamento 

entre respostas subjetivas e dados objetivos foi mais significativo nas medições de 

inverno. Nesse período, todas as questões, com exceção da questão 10 acerca do 

ofuscamento, trouxeram alguma correlação com os dados físicos medidos. A 

correlação mais forte, inversa e com alto grau de significância estatística, foi 

verificada para a questão 5 acerca da preferência por maior ou menor luminosidade 

no plano de trabalho na comparação com valores de irradiância solar global, primeiro 

para o inverno e também para o verão. As variáveis objetivas relativas à iluminância 

medida (horizontal e vertical) tiveram impacto das respostas subjetivas 

predominantemente e quase exclusivamente no inverno, o que sugere haver maior 

sensibilidade humana, conforme captado nas respostas dos itens avaliados, para 

condições de pouca iluminação natural disponível. A ausência de correlações 

significativas para a questão 10 (ofuscamento) sugere que o controle dessa variável, 

a partir de simulações prévias de luz ambiente na configuração das exposições a 

serem testadas, foi efetivo (apenas 2% das respostas apontaram ofuscamento 

intolerável e 5% relataram forte ofuscamento nas três estações). 

Isso está em acordo com o estudo de Horst et al. (1988), que apontou 

melhora na facilidade em trabalhar, no desejo de trabalhar sob as condições de 

iluminação testadas e no conforto na faixa entre 10 e 200 lux. Entre 200 e 800 lux, 

no entanto, os autores não perceberam melhoras. No presente artigo, o único 

período de teste que apresentou dados de iluminância menores de 200 lux foi 

justamente o de inverno. 
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O Quadro 5 também apresenta correlações entre respostas subjetivas. Nota-

se que a questão 5 (preferência por maior ou menor luminosidade no plano de 

trabalho) se correlaciona significativamente de forma positiva e consistente com a 

questão 10 (grau de ofuscamento) nas três estações testadas, conforme esperado, 

mostrando que existe coerência interna nessas respostas. A questão 1 (conforto no 

ambiente) também se correlaciona significativamente com a questão 6 (luminosidade 

no ambiente), porém isso não ocorre na primavera. Nesse caso, maiores níveis de 

conforto são igualados a uma maior luminosidade no ambiente.  

 

 

4.3.8 Dados objetivos vs. simulação computacional 

 

 

O coeficiente ρ de Spearman permitiu estabelecer correlações significativas 

entre as variáveis individuais subjetivas e objetivas, considerando a natureza não 

paramétrica da amostra. Assim, analisou-se através do questionário a percepção da 

vista, a iluminação no plano de trabalho e à altura dos olhos e o ofuscamento.  

O método para determinação da porcentagem de vegetação foi previamente 

descrito no subcapítulo 3.5.1. Sugere-se sua previsão, portanto, através da inserção 

da área vegetada conforme procedimento indicado no subcapítulo 3.5.2. 

Como a iluminância é parte componente visível da irradiância, houve forte 

correlação entre as respostas do questionário e a Ig. No entanto, apesar de ser 

preferível utilizar a iluminância global para a avaliação de condições de iluminação, 

esta não pode ser medida no local. Logo, não há necessidade de simular a Ig para 

este fim. 

Para a previsão de Eh, o cálculo de disponibilidade de iluminação natural 

constitui ferramenta útil. Para analisar sua confiabilidade, simulou-se novamente o 

LOBSTER através do cálculo Point-in-time illuminance do DIVA, porém cada dia de 

teste teve definição de céu adotada conforme a classificação da Tabela 6 e 

determinação da condição calculada conforme subcapítulo 3.5.1. O ponto de análise 

para gerar os dados de iluminância em cada escritório foi o mesmo da localização do 

espectroradiômetro em cada sala, que corresponde ao ponto 16 segundo Figura 19. 

Os Gráficos 41 a 43 comparam os resultados medidos contra os simulados. 

 



90 

 

 
Gráfico 41 – Média da Eh medida em comparação com a média simulada por Point-In-Time 

Illuminance para o período de inverno. 

 

 
Gráfico 42 – Média da Eh medida em comparação com a média simulada por Point-In-Time 

Illuminance para o período de primavera. 

 

 
Gráfico 43 – Média da Eh medida em comparação com a média simulada por Point-In-Time 

Illuminance para o período de verão. 
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Percebe-se que houve maior correspondência entre as curvas no período de 

inverno, e menor no período de verão. O cálculo de correlação pelo coeficiente de 

Pearson, que considera os valores das variáveis e possíveis valores atípicos, 

confirma esta leitura na Tabela 26. 

 

Tabela 26 – Coeficiente de Pearson para a média da Eh e média simulada por Point-in-time 

Illuminance. 

Período Grau de correlação 
Inverno 0,901** 
Primavera 0,525** 
Verão -0,050 
** A correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades). 

 

Atribui-se este resultado justamente à limitação da classificação das 

condições de céu: no verão, há maior instabilidade e, portanto, o modelo pode não 

corresponder às variações reais. 

Para situações de projeto, com condições de céu desconhecidas, sugere-se 

o uso da simulação Daylight Availability (disponibilidade de iluminação natural) ou da 

UDI. Ambas fornecerão dados de iluminância hora a hora por um ano, com céu de 

Perez, mas a UDI ainda fornecerá a porcentagem de horas no ano em que a 

iluminação terá níveis entre 100 e 2000 lux. 

Para validar o uso da UDI, comparou-se a média de seus resultados com os 

dados medidos para os horários de teste nos Gráficos 47 a 49. 

 

 
Gráfico 44 – Média da Eh medida em comparação com a média simulada por UDI para o inverno. 
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Gráfico 45 – Média da Eh medida em comparação com a média simulada por UDI para a primavera. 

 

 
Gráfico 46 – Média da Eh medida em comparação com a média simulada por UDI para o verão. 

 

Não houve correlação nos gráficos nem na estatística da Tabela 27.  

 

Tabela 27 - Coeficiente de Pearson para a média da Eh e média simulada por UDI. 

Período Grau de correlação 
Inverno 0,389 
Primavera 0,346 
Verão 0,355 

 

Uma possibilidade para esta falta de correspondência seria justamente o fato 

do arquivo climático se basear em normais coletadas por mais de duas décadas, 

geralmente. Logo, não necessariamente terá curvas coincidentes. No entanto, é 

possível tomar os níveis mínimos e máximos como referência para orientar projetos. 

Para a análise da Ev, utilizou-se o mesmo cálculo – Point-in-time Illuminance 

–, porém para a determinação dos pontos de análise criou-se um plano curvo 

correspondente à zona adaptativa do indivíduo, conforme modelo proposto por 
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Jakubiec e Reinhart (2012) na Figura 7. A Figura 31 demonstra a distribuição dos 

pontos, a 0°, +45° e -45° dos olhos do observador. 

 

  

(a) (b) 

Figura 31 – Pontos de análise para Ev: (a) em planta; e (b) perspectiva com os pontos definidos para 

o participante do outro lado da mesa.  

 

Para fins de comparação com os dados medidos pelos actímetros, utilizou-

se a média dos seis pontos estabelecidos para cada indivíduo, mostrados na Figura 

30(b). O resultado da comparação com a média dos dados dos quatro actímetros 

simultâneos por hora de teste encontra-se nos Gráficos 47 a 49. 

 

 
Gráfico 47 – Média da Ev medida em comparação com a média simulada por Point-In-Time 

Illuminance para o período de inverno. 
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Gráfico 48 – Média da Ev medida em comparação com a média simulada por Point-In-Time 

Illuminance para o período de primavera. 

 

 
Gráfico 49 – Média da Ev medida em comparação com a média simulada por Point-In-Time 

Illuminance para o período de verão. 

 

Aqui também não houve correlação para o período de verão, período de 

maior instabilidade nas condições de céu, entre os dados de Ev medidos e os 

simulados para condição de céu dos dias testados, como mostra a Tabela 28.  

 

Tabela 28 – Coeficiente de Pearson para a média da Ev e média simulada por Point-in-time 

Illuminance. 

Período Grau de correlação 
Inverno 0,699** 
Primavera 0,900** 
Verão 0,165 
** A correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades). 

 

Para projetos, sem prévio conhecimento das condições de céu, porém com 

leiaute definido, a UDI pode ser uma alternativa para prever a Ev, conforme 

demonstram os Gráficos 50 a 52. 
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Gráfico 50 – Média da Ev medida em comparação com a média simulada por UDI para o inverno. 

 

 
Gráfico 51 – Média da Ev medida em comparação com a média simulada por UDI para a primavera. 

 

 
Gráfico 52 – Média da Ev medida em comparação com a média simulada por UDI para o verão. 

 

Ao contrário do que ocorreu com a Eh, os gráficos e a Tabela 29 demonstram 

correlação média para os três períodos.  
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Tabela 29 – Coeficiente de Pearson para a média da Ev e média simulada por UDI. 

Período Grau de correlação 
Inverno 0,547** 
Primavera 0,590** 
Verão 0,568** 
** A correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades). 

 

Quanto ao ofuscamento, não houve dados medidos devido à premissa de 

orientar a câmara para reduzir ao máximo sua ocorrência. Logo, não foi possível 

estabelecer comparação com a simulação computacional. 

Para resumir, o Quadro 6 reúne os resultados das correlações calculadas 

para as situações de céu observadas pelos pesquisadores (Point-in-time 

Illuminance) e para a situação de projeto, com arquivos climáticos (UDI). 

 

 Point-in-time illuminance UDI 
INVERNO 
Eh 0,901** 0,389 
Ev 0,699** 0,547** 
PRIMAVERA 
Eh 0,525** 0,346 
Ev 0,900** 0,590** 
VERÃO 
Eh -0,050 0,355 
Ev 0,165 0,568** 
* A correlação é significativa no nível 0,05 (2 extremidades). 
** A correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades). 

Quadro 6 – Resumo das correlações entre simulações Point-In-Time Illuminance e UDI e dados 

medidos.  
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5 CONCLUSÕES 

 

 

Desenvolveram-se simulações computacionais preliminares para orientar o 

teste-piloto e um estudo de campo no LOBSTER, câmara climática localizada em 

Karlsruhe, Alemanha. Questionários foram aplicados para identificar a percepção 

visual dos ocupantes e, em paralelo, se registrou a IG, a Eh e a Ev. Os dados 

subjetivos e objetivos coletados foram confrontados a fim de estabelecer suas 

correlações, bem como sua reprodução por simulação computacional. 

Quando do cálculo por meio do coeficiente de Pearson, a partir de dados 

médios, observaram-se poucas correlações, geralmente em uma estação do ano 

apenas. Por outro lado, o coeficiente ρ de Spearman permitiu analisar as influências 

entre as variáveis a partir das respostas e dados individuais, e apresentou maiores 

correlações entre as variáveis nas três estações avaliadas. 

Apesar de se ter identificado correlação por meio da estatística ρ de 

Spearman entre a irradiância global e as respostas das perguntas do questionário, 

esta relação era esperada, já que a iluminância global constitui componente visível 

da irradiância global. No entanto, o uso desta métrica é uma limitação da pesquisa 

devido ao tipo de instrumento utilizado para coleta de dados Por isso, não se 

recomenda o uso da irradiância como meio de previsão da percepção e conforto 

visual e sugerem-se estudos acerca da influência da iluminância global para este 

fim. 

A iluminância horizontal apresentou maior correlação com a percepção 

visual que a iluminância vertical por meio do coeficiente de Pearson. Analisadas as 

respostas individuais, ambas tiveram resultados similares, mas a iluminância vertical 

ainda apresentou correlação com a questão 6 na primavera, o que denota influência 

na percepção visual em período de maior iluminação disponível comparado com o 

inverno. O uso de ambas para predição do conforto visual confirma os resultados de 

Iwata et al. (1994), que indica tanto a iluminância horizontal como a vertical como 

formas de predição de conforto visual. 

As correlações, tanto pelo coeficiente de Pearson quanto pelo ρ de 

Spearman, foram mais presentes no inverno. Atribui-se a esta correspondência 

significativa a possibilidade de haver maior sensibilidade de variações na iluminação 

pelos participantes justamente no período em que a luz natural apresenta menores 
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níveis de iluminância. Pequenos incrementos, portanto, teriam mais impacto na 

percepção, seguindo um padrão de retornos decrescentes (diminishing returns). 

Para os períodos de primavera e verão, por outro lado, haveria abundância de luz e, 

por isso, menos sensibilidade a suas variações.  

Esta sensibilidade acentuada à menor disponibilidade de luz no inverno 

ganha maior evidência ao se analisar o fato à luz do crescente e irreversível 

adensamento das cidades. A redução no acesso solar provocada pela verticalização 

e por áreas densas prolongaria a situação de pouca iluminação natural e maior 

sensibilidade para além desta estação, o que reforça a importância do estudo da 

percepção e conforto visual por iluminação natural em condições de adensamento 

urbano exacerbado. 

Outra possibilidade para esta maior sensibilidade no inverno é de que a 

preferência por níveis de iluminância tendem a ser maiores que os recomendados 

em experimentos em que o ambiente-teste se assemelha a um ambiente real, 

segundo Veitch (2001). 

No entanto, deve-se ressaltar que esta pesquisa tem como segunda e 

principal limitação o tamanho de sua amostra e o fato de ser composta somente por 

indivíduos do gênero masculino, alemães e jovens. Assim, os resultados 

dependentes das respostas do questionário prendem-se somente a este grupo, não 

podendo ser generalizados a outras populações. 

Por outro lado, estes resultados estão em conformidade com o estudo de 

Duijnhoven et al. (2016), cujo método é similar ao desta pesquisa – quais sejam 

medições e questionários –, apesar de seu caráter transversal. Estes autores 

investigaram preferências de ocupantes quanto ao conforto visual e encontraram 

correlação apenas moderada por ρ de Spearman entre a percepção dos usuários e 

parâmetros de iluminação natural e artificial.  

Como resposta ao primeiro objetivo específico, portanto, os resultados 

sugerem tanto a utilização da iluminância horizontal quanto da vertical como 

métricas adequadas para reproduzir a percepção e o conforto visual dos 

participantes da pesquisa, mas recomenda-se a reprodução deste estudo com 

amostras representativas para confirmação. 

O segundo objetivo específico indagava sobre uma possível influência da 

vista sobre a percepção visual. O cálculo de ρ de Spearman permitiu avaliar que a 

porcentagem de vegetação na vista influenciou diretamente na percepção da 



99 

 

qualidade da vista, como esperado, e, em menor grau e de forma inversa, na 

percepção da claridade do plano de trabalho durante o verão. No entanto, entende-

se que a relação entre vista e claridade no plano de trabalho tenha sido acidental, 

uma vez que no verão o incremento na vegetação é simultâneo ao aumento na 

disponibilidade de iluminação natural.  

Como o foco deste estudo se limita à luz natural, o resultado da situação de 

influência da vista sobre a percepção visual permitiu concluir que a vista teve pouco 

ou nenhum peso nas respostas dos participantes.  

Por outro lado, a percepção acerca da qualidade da vista foi diretamente 

influenciada pelo bem-estar, pela percepção de claridade no ambiente, além da 

iluminância vertical, da Ig e, claro, da orientação. Em estudo transversal, Chinazzo et 

al. (2016) atentam para a classificação da vista para o exterior como de menor 

importância pelos ocupantes, porém ressaltam que a visão do exterior estava entre 

os fatores dos quais os indivíduos mais reclamaram a respeito. 

O terceiro objetivo específico diz respeito à reprodução das métricas por 

simulação. As incertezas geradas pelo uso desta ferramenta nesta pesquisa 

constituem a terceira limitação do estudo, pois simplificam as condições analisadas 

em termos de propriedades dos materiais, condições de céu, densidade de 

vegetação no entorno e parâmetros de cálculo das condições do ambiente pelo 

software Radiance. 

Apesar disso, tiveram correspondência com as respostas subjetivas a 

iluminância vertical e a horizontal, ressalvada a falta de representatividade da 

amostra. Outrossim, os resultados das análises com condição de céu conhecida e 

com céu gerado por arquivo climático, não dependentes de respostas subjetivas, 

apontaram para correlações mais significativas por parte da iluminância à altura dos 

olhos (Ev). Para a reprodução de ambas, sugere-se utilizar a disponibilidade de 

iluminação natural (Daylight Availability) ou a UDI.  

A quarta limitação da pesquisa se refere à exclusão do ofuscamento dos 

dados medidos. Assim, o estudo de percepção visual a respeito deste fenômeno 

limitou-se às respostas subjetivas e não possibilitou análises aprofundadas. 

Como recomendação e atendimento ao último objetivo específico, os 

resultados da pesquisa, dependentes ou não da amostra, demonstram melhor 

adequação à iluminância vertical como métrica de previsão de percepção visual. 

Para sua utilização em projetos, no entanto, deve-se estabelecer um leiaute, que 
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permita prever o local dos planos verticais de análise. Além disso, recomenda-se 

considerar o brilho de monitores nos cálculos, pois constituem fonte luminosa. Estas 

sugestões de análise da luz natural podem ser especialmente úteis em conjunto com 

estudos de iluminação artificial. 

Por fim, as respostas aos objetivos específicos também respondem ao 

objetivo geral da pesquisa, qual seja, o de determinar a iluminância vertical (e a 

horizontal, na impossibilidade da vertical) como métrica para previsão da percepção 

e conforto visual e parâmetro de projetos por meio da simulação computacional da 

disponibilidade de iluminação natural ou da UDI.  

Das lacunas deixadas por esta pesquisa, sugere-se para futuros estudos a 

ampliação e definição de uma amostra representativa da população brasileira, em 

primeiro lugar. Além disso, a ampliação de medições e correlações envolvendo o 

ofuscamento e a luminância à altura dos olhos contribuiria para adicionar mais 

fatores relacionados com a percepção visual, pois ambas consideram diferenças de 

contraste. Por fim, sugere-se também a análise objetiva do grau de influência das 

incertezas em simulações, que, segundo Malkawi e Augenbroe (2004), constitui 

lacuna freqüente neste tipo de estudo. 
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APÊNDICE A – Programação dos materiais para Radiance 

 

 

1. Edifícios do entorno 

# material name: OutsideFacade_35 

# material type: opaque  

# author: Christoph Reinhart 

void plastic OutsideFacade_35 

0  

0  

5 0.35 0.35 0.35 0 0 

 

2. Folhas das árvores caducifólias e coníferas 

# author: disponível em http://www.lighting-

materials.com/materials/1789 

void plastic Bay_leaf 

0 

0 

5 0.1795 0.1690 0.0729 0.0000 0.0000 

 

3. Troncos das árvores 

# author: disponível em http://www.lighting-

materials.com/materials/1770 

void plastic Wood_Walnut 

0 

0 

5 0.2332 0.1412 0.0834 0.0000 0.0000 

 

4. Gramado 

# material name: OutsideGround_20 

# material type: opaque  

# author: Christoph Reinhart 

void plastic OutsideGround_20 

0  

0  

5 0.2 0.2 0.2 0 0 

 

5. Piso externo 

# material name: Dark Concrete 

# material type: opaque  

# author: Ticiana Patel Weiss Trento 

void plastic DarkConcrete 

0  

0  

5 0.7 0.7 0.7 0 0 

 

6. Superfície externa da câmara e esquadrias 

# material name:metal-diffuse 

(grey_metal_directional_diffuse) 

# material type: reflective  

# author: Christoph Reinhart 

void metal metal_diffuse 

0 

0 

5 0.5 0.5 0.5 0.90 0.175 

 

7. Vidros fixos 

# Glazing_TriplePane: Vidro triplo com VLT 0.70 

# visual transmittance: 70% 

# visual transmissivity: 70% 

# author: Ticiana Patel Weiss Trento 

void glass Glazing_TriplePane_Clear_70 

0 

0 

3 0.763 0.763 0.763 

 

8. Vidros operáveis 

# Glazing_TriplePane: Vidro triplo com VLT 0.72 

# visual transmittance: 72% 

# visual transmissivity: 72% 

# author: Ticiana Patel Weiss Trento 

void glass Glazing_TriplePane_Clear_72 

0 

0 

3 0.785 0.785 0.785 
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9. Forro 

# material name: GenericCeiling_80 

# material type: opaque 

# author: Christoph Reinhart 

void plastic GenericCeiling_80 

0 

0 

5 0.8 0.8 0.8 0 0 

 

10. Paredes internas e portas pintadas em 

branco 

# material name: GenericInteriorWall_60 

# material type: opaque  

# author: Christoph Reinhart 

void plastic GenericInteriorWall_60 

0 

0 

5 0.6 0.6 0.6 0 0 

 

11. Piso interno 

# material name: RubberFloor 

# material type: opaque  

# author: Ticiana Patel Weiss Trento 

void plastic RubberFloor 

0 

0 

5 0.49 0.48 0.46 0 0.01 

 

12. Mesas 

# material name: Mesas 

# material type: opaque  

# author: Ticiana Patel Weiss Trento 

void plastic Mesas 

0  

0  

5 0.3 0.3 0.3 0 0 

 

13. Cadeiras 

# material name: Cadeiras 

# material type: opaque  

# author: Ticiana Patel Weiss Trento 

void plastic Cadeiras 

0  

0  

5 0.7 0.7 0.7 0 0 

 

14. Componente em plástico dos computadores 

# material name: Computador 

# material type: opaque 

# author: Ticiana Patel Weiss Trento 

void plastic Computador 

0 

0 

5 0.1 0.1 0.1 0.07 0 

 

15. Componente emissor de luz da tela do 

computador 

# Flat Screen 

void glow 250cdm2_screen 

0 

0 

4 1.39 1.39 1.39 0 

 

16. Película da tela do computador 

# Glazing_SinglePane: Tau_vis = 0.88; SHGC= 

0.82 ; U-Value= 5.82W/m2K 

# visual transmittance: 88% 

# visual transmissivity: 96% 

void glass Glazing_SinglePane_88 

0 

0 

3 0.96 0.96 0.96 
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APÊNDICE B – Resultado da Análise segundo Coeficiente de Correlação ρ de 

Spearman 
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ANEXO 1 – Autorização da Comissão de Ética do Karlsruher Institut für 
Technologie 
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ANEXO 2 – Questionário utilizado no Teste-Piloto 

 

 

Questionário para Avaliação da Situação de Luz do Ambiente 

 

Condição Geral 

 

1. Como você se sente no momento?                           

          não sei dizer 

 mal        bem  

 

2. Quão satisfeito você esta com a iluminação ambiente com luz natural / luz artificial?                  

          não sei dizer 

 muito insatisfeito        muito satisfeito  

 

Claridade / Distribuição de luz 

 

3. Como você percebe no momento a claridade no seu local de trabalho?  

          não sei dizer 

 muito escuro        muito claro  

 

4. Eu preferiria… 

 não sei dizer 

 bem mais escuro        bem mais claro  

 

5. Como você percebe no momento a claridade no ambiente como um todo? 

          não sei dizer 

 muito escuro        muito claro  

 

6. Eu preferiria… 

 não sei dizer 

 bem mais escuro        bem mais claro  

 

7. Como você percebe no momento a distribuição de luz no ambiente? 

          não sei dizer 

 muito irregular        muito regular  
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8. Eu preferiria… 

 não sei dizer 

 bem mais irregular        bem mais regular  

 

Ofuscamento (responda apenas caso esteja em situação de luz natural) 

 

9. Como você percebe no momento o ofuscamento devido a entrada de luz natural?  

          não sei dizer 

 intoleravel        imperceptivel  
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ANEXO 3 – Questionário para Avaliação de Situação de luz 

 

 

QUESTIONÁRIO ORIGINAL  TRADUÇÃO LIVRE 

Fragebogen zur Bewertung einer 
Lichtsituation 

 Questionário para Avaliação de uma 
Situação de luz 

Sie haben sich bereit erklärt, an einer 
lichttechnischen Befragung teilzunehmen. 
Dafür danken wir Ihnen bereits jetzt. 
Wir bitten Sie, das Licht im Raum und am 
Arbeitsplatz zu bewerten. Die Aussagen sind in 
Form der folgenden Skala gegeben: 

 Você decidiu participar de uma pesquisa 
acerca de iluminação. Desde já agradecemos 
sua participação. 
Solicitamos que você avalie a iluminação no 
ambiente e em sua área de trabalho. As 
respostas devem seguir a seguinte escala: 

   
(Beispiel)  (Exemplo) 

Wie ist das Wetter im Moment?  Como está o tempo neste momento? 
   
Trüb Sonnig  keine 

Angabe 
 Nublado Ensolarado  Sem  

resposta 
                                                     

   

Die vorgegebenen Kriterien beschreiben 
gewissermaßen extreme Eindrücke. Auf der 
Skala zwischen diesen liegt irgendwo Ihr 
persönlicher Eindruck, den Sie bitte durch 
Ankreuzen kennzeichnen. 
Wichtig ist dabei, dass Sie Ihren ganz 
persönlichen Eindruck wiedergeben. Dabei gibt 
es keine „richtigen“ und „falschen“ Angaben. In 
der Auswertung erfolgen keine Vergleiche 
zwischen einzelnen Testpersonen. Die Daten 
werden nur anonymisiert weiterverarbeitet. 
Haben Sie noch Fragen? 

 A escala descreve somente os valores 
extremos. Marque sua impressão de acordo 
com este intervalo. 
É importante que você relate sua impressão 
pessoal. Não há resposta “certa” ou “errada”. 
Não há vínculo entre a avaliação e indivíduo; 
os dados serão trabalhados de forma anônima. 
Dúvidas? 

   
1. Wie fühlen Sie sich im Moment?  1. Como você se sente neste momento? 

   
unwohl wohl  keine 

Angabe 
 Desconfortável Confortável  Sem  

resposta 
                                               

   
2. Wie zufrieden sind Sie mit der Beleuchtung?  2. O quão satisfeito você está com a 

iluminação? 
   
Nicht sehr keine 
zufrieden zufrieden Angabe 

 Insatisfeito Muito  Sem  
 Satisfeito resposta 

                                               
   

3. Wie empfinden Sie den Blick aus dem 
Fenster? 

 3. Qual a sua opinião sobre a vista da janela? 

   
Unangenehm angenehm keine 
  Angabe 

 Desagradável Agradável  Sem  
  resposta 
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4. Wie empfinden Sie im Moment die Helligkeit 
an diesem Arbeitsplatz? 

 4. Qual a sua opinião sobre a luminosidade no 
seu plano de trabalho? 

   
Sehr sehr keine 
dunkel hell Angabe 

 Muito Muito  Sem  
escuro claro resposta 

                                               
   

5. Die Helligkeit an diesem Arbeitsplatz hätte 
ich lieber: 

 5. Eu gostaria que a luminosidade no plano de 
trabalho fosse: 

   
deutclich deutlich keine 
dunkler heller Angabe 

 Significativamente Significativamente  Sem  
mais escura mais claro resposta 

                                               
   
6. Wie empfinden Sie im Moment die Helligkeit 

im Raum insgesamt? 
 6. Qual a sua opinião sobre a luminosidade no 

ambiente em geral? 
   
Sehr sehr keine 
dunkel hell Angabe 

 Muito Muito  Sem  
escuro claro resposta 

                                               
   
7. Die Helligkeit im Raum insgesamt hätte ich 

lieber: 
 7. Eu gostaria que a luminosidade no ambiente 

fosse: 
   
deutclich deutlich keine 
dunkler heller Angabe 

 Significativamente Significativamente  Sem  
mais escura mais claro resposta 

                                               
   

8. Wie empfinden Sie die Lichtverteilung in 
diesem Raum? 

 8. Qual a sua opinião acerca da distribuição de 
luz no ambiente? 

   
sehr sehr keine 
ungleichmäßig gleichmäßig Angabe 

 Muito Muito  Sem  
desigual homogênea resposta 

                                               
   
9. Die Lichtverteilung in diesem Raum hätte ich 

lieber: 
 9. Eu gostaria que a distribuição de luz no 

ambiente fosse: 
   
deutclich sehr keine 
ungleichmäßig gleichmäßig Angabe 

 Signif. menos Signif. mais  Sem  
homogênea homogênea resposta 

                                               
   

10. Nehmen Sie im Moment Blendung durch 
Tageslicht wahr? 

 10. Você percebe ofuscamento por iluminação 
natural? 

   
nicht nicht keine 
tolerierbar wahrnehmbar Angabe 

 Intolerável Imperceptível  Sem  
  resposta 

                                               
   

 

 
 


