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Saúde

RESUMO

A iluminação de um ambiente exerce grande influência no ânimo dos usuários. A qualidade da fonte de luz com índices de reprodução de cores e 
temperatura correlata da cor, assim como seus acessórios, espectros da luz e aproveitamento da óptica, são fatores importantes e contribuem 
para melhorar o ambiente de trabalho. O objetivo desta pesquisa interdisciplinar foi a adequação do conforto visual e ambiental do Laboratório 
Cápsula da Policlínica Piquet Carneiro da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) às normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas 
Técnicas) NBR ISO/CIE 8995-1 de 21 de março de 2013.O espaço de saúde foi classificado considerando suas dimensões e atividades funcionais. As 
propriedades da luz através da absorção, reflexão das cores pigmentos, transmissão e refração da luz incidente na bancada de trabalho, também 
foram observadas e avaliadas. Os resultados das medições iniciais de fluxo luminoso apontavam para níveis muito abaixo do que os 
recomendados pelas normas da ABNT. Foi necessário reestudar os ambientes para coloca-los, matematicamente, nos níveis mínimos 
recomendados pela ABNT. Foram instaladas na cabine de coleta de material biológico. Novas luminárias com sistema a LED (Light Emitting Diode). 
Isto feito, os novos resultados foram medidos. O início da utilização foi marcado como hora zero e/ou inicial. Nas seguintes cem horas de uso 
nova medição de resultados foi realizado para averiguar eventual perda do fluxo luminoso do equipamento a LED. Foi constatado que não houve 
perda do fluxo luminoso nessas cem horas de uso numa cabine de coleta de material biológico com as novas luminárias com sistema a LED. Foi 
realizado também estudo de rentabilidade do sistema de iluminação e conclui-se que o retorno de investimento foi imediato financeiramente 
além de trazer mensalmente novos números bem menores do que os atuais no consumo de energia elétrica. Estes números de energia elétrica 
nominal indicaram economia de 39,39%, incluindo a correção do fluxo luminoso de todos os ambientes.

Saúde

Biomedicina
X Seminário de Pesquisa da Estácio


