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RESUMO
CORDEIRO, A.C.A. O uso de cobogós como segunda pele em edifícios de escritórios:
análise do desempenho lumínico de diferentes geometrias. 2018. 187 f. Dissertação
(Mestrado) – Instituto de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Carlos,
2018.

Uma das principais características do território brasileiro é a abundância de luz natural,
recurso este que deve ser melhor aproveitado no interior das edificações. É fundamental que
haja qualidade de iluminação natural incidindo nestes ambientes, principalmente se atividades
visuais são desenvolvidas nestes locais. Por outro lado, a radiação solar direta também possui
efeitos negativos, e o controle de sua incidência de forma direta nos ambientes internos se faz
necessário. Dentro deste contexto, é relevante o uso de estratégias projetuais que, ao mesmo
tempo que possibilitem o uso da luz natural, também protejam estes espaços internos da
insolação direta, como os cobogós, elementos que permitem a passagem de luz natural e dos
ventos, mas controla a incidência da radiação solar direta. O objetivo desta pesquisa é avaliar
o desempenho lumínico em salas hipotéticas de escritórios, por meio da utilização de
diferentes geometrias de cobogós, levando em consideração as diferentes latitudes, as
orientações geográficas e as profundidades das salas. A metodologia consiste na análise do
nível de iluminância e da uniformidade da luz nos ambientes estudados. Para este trabalho
foram utilizados dois métodos: o método computacional, por meio do programa DIAlux e o
método experimental, no qual foram avaliados modelos de escala. Primeiramente, foram
apresentadas as análises obtidas por meio do programa computacional, que simulou quatro
salas hipotéticas; duas delas tinham sua abertura composta somente com vidro, e as outras
duas, a abertura continha, além do vidro, o cobogó como segunda pele. Para realizar as
simulações foi empregada uma diversificada faixa de latitudes do território brasileiro (5ºN à
34ºS). Os resultados demostraram que os parâmetros projetuais como a utilização da sala sem
cobogós (somente vidro), a geometria dos elementos vazados e a sua área de abertura, a
orientação solar e os períodos analisados (verão e inverno) exerceram uma influência
significativa na distribuição e no redirecionamento da luz no ambiente interno das salas
estudadas. Com relação ao desempenho de luz no ambiente, o caso 1, entre todos os outros
estudados, foi o que mostrou ser mais eficiente e atendeu melhor o requisito de iluminância
interna, apesar de se verificar pontos com luminosidade acima de 2000 lux, principalmente na
fachada Oeste e no final da tarde. Posteriormente, foram avaliados e comparados os dados
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simulados com os dados medidos em um modelo de escala, averiguando duas situações
definidas: o caso de referência e um dos casos de cobogós para a cidade de São Carlos. Os
resultados obtidos por meio do programa DIAlux garantiram valores mais próximos do ideal,
já que neste software foram inseridos a latitude, a hora, a orientação, e demais dados que não
irão sofrer influências externas. Em contrapartida, o método experimental revelou-se uma
ferramenta útil na visualização da distribuição espacial da luz no ambiente estudado. Como
conclusão do trabalho, comprovou-se que os cobogós são eficazes dispositivos de
sombreamento, pois controlam altos níveis de iluminância em comparação aos ambientes que
não apresentaram esses elementos de proteção.

Palavras Chave: cobogó, desempenho lumínico, simulação computacional e método
experimental.
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ABSTRACT
CORDEIRO, A.C.A. The use of cobogos as second skin in office buildings: analysis of
light performance of different geometries. 2018. 187 f. Dissertação (Mestrado) – Instituto
de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2018.

One of the main characteristics of the Brazilian territory is the abundance of natural
light, a resource that should be better utilized inside the buildings. It is fundamental that there
is quality of natural lighting focusing on these environments, especially if visual activities are
developed in these places. On the other hand, the direct solar radiation also has negative
effects, and the control of its incidence directly in the internal environments becomes
necessary. Within this context, it is important to use design strategies that, while allowing the
use of natural light, also protect these indoor spaces from direct sunlight, such as cobogos,
elements that allow the passage of natural light and winds, but controls the incidence of direct
solar radiation. The objective of this research is to evaluate light performance in hypothetical
office rooms through the use of different pavement geometries, taking into account the
different latitudes, geographic orientations and depths of the rooms. The methodology
consists in the analysis of the level of illuminance and the uniformity of light in the studied
environments. For this work two methods were used: the computational method, through the
DIAlux program and the experimental method, in which scale models were evaluated. Firstly,
the analyzes obtained through the computational program, which simulated four hypothetical
rooms, were presented; two of them had their opening composed only of glass, and the other
two, the opening contained, besides the glass, the cobogó as second skin. In order to carry out
the simulations a wide range of latitudes of the Brazilian territory (5ºN to 34ºS) was
employed. The results showed that the design parameters such as the use of the room without
cobogos (glass only), the geometry of the leaked elements and their opening area, the solar
orientation and the analyzed periods (summer and winter) exerted a significant influence on
the distribution and in the redirection of the light in the internal environment of the rooms
studied. Regarding the performance of light in the environment, case 1, among all others
studied, was shown to be more efficient and better met the requirement of internal
illuminance, although points with brightness above 2000 lux, especially in the facade West
and late afternoon. Subsequently, the simulated data were compared with the data measured in
a scale model, checking two defined situations: the case of reference and one of the cases of
cobogos for the city of São Carlos. The results obtained through the DIAlux program
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guaranteed values closer to the ideal, since in this software were inserted latitude, time,
orientation, and other data that will not suffer external influences. In contrast, the
experimental method proved to be a useful tool in visualizing the spatial distribution of light
in the studied environment. As a conclusion of the work, it was verified that the cobogos are
effective shading devices, because they control high levels of illuminance in comparison to
environments that did not present these elements of protection.

Keywords: cobogó, light performance, computational simulation and experimental method.
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1. INTRODUÇÃO
Edifícios ao redor do mundo requerem uma grande quantidade de energia para
refrigeração, aquecimento e iluminação (YANG; NAM, 2010). Um edifício bem projetado
requer a integração de muitos fatores, tais como: orientação, dispositivos de sombreamento e
a forma da edificação, para reduzir o consumo de energia utilizada (FREEWAN, 2014). O
aproveitamento e a qualidade da luz natural que incidem em ambientes internos são
fundamentais, principalmente se atividades visuais como a leitura e a escrita são
desenvolvidas nesses locais. A utilização da luz natural promove o bem-estar e a qualidade
ambiental, e redução do consumo de energia elétrica.
É importante que os arquitetos, ao projetar, dominem a informação de que uma das
principais características do território brasileiro é a abundância de luz natural, no entanto, essa
quantidade de luz vem acompanhada de calor e, sendo assim, o dimensionamento e a
orientação das aberturas das janelas dos edifícios tem grande importância (ALUCCI, 2006).
Devido ao avanço tecnológico, desde a década de 70 até os dias atuais, grandes janelas
e fachadas altamente envidraçadas vêm sendo bastante utilizadas na construção de edifícios,
principalmente em projetos de escritórios, permitindo o acesso à luz do dia, o ganho de calor e
o contato visual com o ambiente externo. No entanto, nestas construções, a incidência da
radiação solar que atravessa as janelas não sombreadas e as fachadas envidraçadas aumenta
significativamente a temperatura interna do ar no verão, e a reduzem no inverno. Isso afeta
negativamente o conforto térmico, aumenta a carga de refrigeração e torna-se uma fonte de
ofuscamento, o que prejudica o desenvolvimento de atividades visuais (FREEWAN, 2014).
Como solução para a obtenção de um melhor conforto ambiental, estratégias projetuais
podem ser utilizadas como os cobogós, que são componentes arquitetônicos de grande
potencial plástico e funcional, que além de permitirem a filtração da luz solar, possibilitam a
ventilação natural nos ambientes internos.
O cobogó é uma criação brasileira que está voltando ao cenário arquitetônico como
uma alternativa eficaz para melhoria das condições climáticas no interior das edificações,
principalmente naquelas que se encontram em regiões de climas mais quentes, pois este
elemento permite a circulação do ar, reduz o excesso de luminosidade no ambiente e
configura-se como uma solução eficiente para utilizar os recursos naturais. É também um
componente lúdico e versátil para ser aplicado nas edificações, proporcionando, inclusive,
efeitos de luz e sombra, tanto em ambientes internos quanto em fachadas e muros.
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Um dos primeiros arquitetos a adotar este elemento, ainda na década de 40, foi Lucio
Costa, no projeto do Parque Guinle, um complexo de edifícios localizado no Rio de Janeiro.
Posteriormente, o cobogó passou a ser bastante utilizado nas áreas de serviço, localizadas no
fundo das casas, o que, com o tempo, o caracterizou como um elemento construtivo
pejorativo, caindo em desuso.
Nos últimos anos, o uso do cobogó vem retornando significativamente, com diversas
variações e diversos materiais. Recentemente observou-se que incentivos a boas práticas de
projeto de iluminação natural foram retomados, visando à eficiência energética e o conforto
visual, que são alguns dos fatores considerados importantes para um bom desempenho de uma
construção, principalmente, quando se pensa em edifícios de escritórios.
De acordo com os trabalhos de Bittencourt (1995), Araújo (2010) e Paulert (2012),
apesar deste elemento ser uma eficiente estratégia passiva de iluminação e ventilação natural,
nota-se que são raras as pesquisas visando determinar o desempenho ambiental do cobogó,
principalmente no que diz respeito ao desempenho lumínico, o que torna essa pesquisa de
grande relevância para incentivar o uso dessa estratégia projetual pelos projetistas.
A presente pesquisa estudará o desempenho lumínico de diferentes geometrias de
cobogós em ambientes de escritórios, analisando de forma qualitativa e quantitativa a luz
natural incidente nestes espaços.
1.1 OBJETIVO
Esta pesquisa tem como objetivo principal avaliar o desempenho lumínico em salas
hipotéticas de escritórios, por meio da utilização de diferentes geometrias de cobogós,
levando em consideração, as diferentes latitudes, as orientações geográficas e as
profundidades das salas analisadas.
1.2.1 Objetivos específicos


Estudar e avaliar as características geométricas e o desempenho lumínico de quatro
diferentes configurações de cobogós, em relação a sua área de abertura, por meio de
simulação computacional, de acordo com o nível de iluminância e a uniformidade da luz;



Avaliar duas salas hipotéticas de escritórios, por meio de simulação computacional, com o
programa DIAlux, versão 4.9.0.1, analisando o nível de iluminância e a uniformidade da
luz, em função das quatro latitudes que abrange a maior parte do território brasileiro (0°, 10°, -20° e -30°);
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Avaliar experimentalmente com um modelo físico, medidos sob condição de céu real,
para a cidade de São Carlos, de maneira quantitativa e qualitativa o nível de iluminância e
a uniformidade da luz no modelo de sala escolhido, avaliando duas situações definidas, o
caso de referência e um dos casos de cobogós;



Avaliar e comparar os resultados obtidos nas simulações computacionais com os
resultados experimentais, avaliando possíveis discrepâncias ou similaridades em relação
aos métodos utilizados.
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1 ILUMINAÇÃO NATURAL NAS EDIFICAÇÕES
“No puedo definir al espacio como tal si no tiene luz natural.” ― Louis Kahn

A partir dos anos 80 a iluminação natural voltou a ser valorizada, depois de um
período em que a energia elétrica era consumida de maneira excessiva, especificamente
depois da crise do petróleo, pois houve maior preocupação ambiental resultante das
consequências da exploração dos recursos naturais, e temas como a eficiência energética
ganharam importância.
A luz é um elemento importante na concepção dos espaços, já que o ser humano
depende dela, e aproximadamente 70% da percepção humana é visual (VIANNA;
GONÇALVES, 2001). O conforto visual é um dos primeiros benefícios que podemos citar
nos projetos em que há prioridade de iluminação natural, pois a luz solar permite que o
ambiente seja mais agradável, gerando bem-estar. Outro fator importante é a economia de
energia elétrica que a técnica proporciona.
O organismo humano recebe a iluminação natural de forma distinta da iluminação
artificial. Segundo Martau (2009), a luz natural é responsável pela produção de hormônios
neutralizadores de estresse e pela produção de vitamina D. A incidência somente da luz
artificial pode fazer com que hormônios estressores se acumulem e causem sérios danos à
saúde do indivíduo.
Além disso, a preocupação com os impactos ambientais provocados pelo aumento
populacional e, consequentemente, o aumento do consumo de energia elétrica, tem se tornado
um tema muito importante nos meios científicos, acadêmicos e para a população em geral,
levando à elaboração de normas de eficiência energética em edificações (LAMBERTS;
DUTRA; PEREIRA, 2014). No Brasil, já existem normas referentes ao desempenho térmico e
de iluminação natural, como as normas de iluminação natural da Associação Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT):


NBR 15575 – Edificações Habitacionais – Desempenho – Parte 1: Requisitos gerais
(ABNT, 2013a).



NBR 15575 – Edificações Habitacionais – Desempenho – Parte 2: Requisitos para os
sistemas estruturais (ABNT, 2013b).
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NBR 15575 – Edificações Habitacionais – Desempenho – Parte 3: Requisitos para os
sistemas de piso (ABNT, 2013c).



NBR 15575 – Edificações Habitacionais – Desempenho – Parte 4: Requisitos para os
sistemas de vedações verticais internas e externas (ABNT, 2013d).



NBR 15575 – Edificações Habitacionais – Desempenho – Parte 5: Requisitos para os
sistemas de coberturas (ABNT, 2013e).



NBR 15575 – Edificações Habitacionais – Desempenho – Parte 6: Requisitos para os
sistemas hidrossanitários. (ABNT, 2013f).
A norma NBR 15575 (ABNT, 2013a) estabelece requisitos mínimos de desempenho,

vida útil e garantia para os principais sistemas que compõem as edificações. Além disso,
estabelece três procedimentos para a avaliação do desempenho térmico das edificações tais
como: simplificado, simulação e medição. No método simplificado, verifica-se o atendimento
aos requisitos e critérios para fachadas e coberturas, estabelecidos na NBR 15575-4 (ABNT,
2008); e na NBR 15575-5 (ABNT, 2013e), para os sistemas de vedação e para os sistemas de
cobertura. Caso a edificação não atinja os requisitos estabelecidos por este método, avalia-se
pelo método de simulação ou medição. No método de simulação, verifica-se o atendimento
aos requisitos e critérios estabelecidos na Parte 1 desta norma, por meio de simulação
computacional do desempenho térmico da edificação. No método de medição, ocorre a
verificação do atendimento aos requisitos e critérios estabelecidos também na Parte 1 desta
norma, mas por meio da realização de medições em edificações ou em protótipos construídos.
Os métodos simplificados, apesar de fornecerem uma ferramenta rápida para a
avaliação do desempenho da edificação, podem compreender uma incerteza considerável em
seus resultados. Muitas vezes estes métodos podem comprometer o processo de análise da
edificação em questão. Já o uso de programas de simulação energética para avaliação do
desempenho exige um conhecimento muito amplo e complexo quando comparado ao método
simplificado, porém a utilização deste método possibilita que o efeito de cada fator
isoladamente seja analisado, o que nem sempre é possível em um caso real.


NBR15215-1 – Iluminação natural – Parte 1: Conceitos básicos e definições (ABNT,
2005a).



NBR15215-2 – Iluminação natural – Parte 2: Procedimentos de cálculo para a estimativa
da disponibilidade de luz natual (ABNT, 2005b).
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NBR15215-4 – Iluminação natural – Parte 4: Verificação experimental das condições de
iluminação interna de edificações – Métodos de medição (ABNT, 2005d).



NBR15215-3 – Iluminação natural – Parte 3: Procedimento de cálculo para a
determinação da iluminação natural em ambientes interno (ABNT, 2007 - Versão
Corrigida).
A aplicação destas normas, além de garantir que haja critérios de exigências a serem

seguidos, também garante edificações mais eficientes e confortáveis, pois o uso correto da
iluminação natural auxilia o aumento da eficiência energética e promove a saúde e qualidade
de vida do ser humano.
Segundo a norma brasileira de iluminação natural NBR 15215-3, a quantidade e a
distribuição interna da luz dependem dos seguintes fatores: disponibilidade de luz natural,
obstruções externas, tamanho, orientação, posição e detalhes das aberturas, presença de
protetores externos, características óticas dos envidraçados e geometria do ambiente, assim
como as refletâncias das superfícies internas (ABNT, 2005c).
Quando se pensa em estratégias de iluminação natural nas edificações, vários aspectos
devem ser considerados preliminarmente, desde os ligados à cor e às características dos
materiais até aos mais amplos como aqueles relacionados ao clima e à disponibilidade de luz.
No entanto, observam-se algumas dificuldades relacionadas à estratégia correta do uso da luz
natural, em virtude de sua própria natureza, que varia de acordo com a latitude, ciclos diários
e sazonais e influências dos sitios climáticos.
No que se refere à iluminação natural, a luz difusa é a que oferece melhor qualidade,
pois proporciona homogeneidade ao ambiente, além de facilitar uma melhor realização das
tarefas visuais. Já a luz direta, permite maior admissão de luz para os ambientes internos,
criando desconforto visual, seja por ofuscamento ou por brilho, além de permitir também
maior entrada de carga térmica.
Na Figura 1, pode-se observar a distribuição da luz incidente em um cômodo. A luz
difusa do céu incide principalmente no piso perto da janela, enquanto que a luz refletida pelo
piso ilumina o teto próximo à janela. Já a parede posterior recebe luz direta dessas superfícies
externas que são visíveis na parte de trás do cômodo, portanto, o efeito geral é uma
luminosidade cada vez maior, partindo dos fundos até a frente do ambiente (TREGENZA;
LOE, 2015).
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Figura 1. Luz incidente sobre um cômodo

Fonte: TREGENZA; LOE, 2015, p. 15.

Ainda se referindo à luz difusa, é importante ressaltar a dificuldade do controle de suas
características. Isso ocorre porque há uma grande variedade climática e atmosférica que faz
modificar a composição do céu, interferindo, portanto, na intensidade, disponibilidade e cor
dessa luz no ambiente.
A composição do céu passou a ser classificada por um padrão adotado pela Comissão
Internacional de Iluminação (CIE), uma entidade internacional independente, fundada em
1913, e que se dedica ao intercâmbio de informações sobre todos os assuntos relacionados à
iluminação. Essa classificação tem a finalidade de servir como referência para definir os
diferentes tipos de céu (COMMISSION INTERNATIONALE DE L’ECLAIRAGE, 2002,
p.1). Para os estudos quantitativos e qualitativos, existem três tipos de céu, conforme
denomina Coutinho (2009, p.5): “Céu limpo: o céu encontra-se azul sem nuvens e o Sol é
visível; Céu intermédio: representa uma situação intermédia entre céu limpo e céu encoberto;
Céu encoberto: condições de céu completamente coberto por espessas nuvens escuras”.
Para compreender o comportamento da luz no ambiente, é importante não somente
analisar a ocorrência dos tipos de céus para cada época do ano, como também o conhecimento
do fator de luz diurna (FLD), que representa “a relação de proporção entre a quantidade de luz
natural em um certo ponto P de um interior e a referente no espaço exterior desobstruído”,
conforme é apresentado na Figura 2 (VIANNA; GONÇALVES, 2001, p. 109). Seu valor é
expresso em porcentagem e o seu conceito é válido apenas para condições de céu encoberto,
quando não há incidência de luz solar direta (GARROCHO, 2005).
Entretanto, além do índice de Fator de luz diurna, existem outros fatores que
interferem na disponibilidade de luz natural: a componente celeste, a componente de reflexão
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externa e a componente de reflexão interna. A componente celeste (C.C.), tal como o nome
indica, provém da abóbada celeste e depende da latitude, do dia e da hora, do tipo de céu e da
orientação da fachada. A componente de reflexão externa (C.R.E) resulta das reflexões de
obstruções externas e é alterada pelo tamanho, posição e distância do edificío e pelas cores e
texturas das suas superfícies. Por último, a componente de reflexão interna (C.R.I.) é
estabelecida pelas reflexões das superfícies internas dos espaços, variáveis consoante a cor e
textura usadas nessas superfícies. A reflexão provocada pela superfície do teto normalmente é
mais significativa do que a do piso (VIANNA; GONÇALVES, 2001).
Para além das condições climáticas, a quantidade de iluminação natural que chega ao
solo depende também das características geográficas do local, como a latitude, que afeta não
somente o grau de luminosidade, assim como a disponibilidade da luz natural ao longo do ano
(Figura 2). A intensidade de luz depende do ângulo dos raios solares em relação à superfície
da Terra (COUTINHO, 2009).
Figura 2. Trajetória solar no inverno, equinócio e verão para a latitude 40°N e 65°N

Fonte: COUTINHO, M.S., 2009, p. 6.

Para controlar a quantidade e a distribuição da luz natural em um espaço interno e
garantir um ambiente confortável e saudável, é imprescindível uma boa estratégia de
iluminação natural, que deve ser composta não só por uma simples abertura na fachada
(janela) ou na cobertura (claraboia), mas também pelo uso de dispositivos personalizados,
implementados dependendo do clima, da orientação, das funções e das exigências
(ALTOMONTE, 2008).
Projetar espaços arquitetônicos com uma boa iluminação natural não é uma tarefa
fácil, pois exige que o nível de iluminância em ambientes internos seja mantido dentro de um
intervalo aceitável, sem afetar negativamente a saúde dos ocupantes e contribuindo
positivamente para a sua produtividade (ALZOUBI; AL-ZOUBI, 2010).
No Brasil, a norma NBR ISO/CIE 8995-1especifica os requisitos de iluminação para
locais de trabalho interno e para que as pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira
eficiente, com conforto e segurança durante todo o período de trabalho (ABNT, 2013).
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Segundo Lamberts, Dutra e Pereira (2014) também pode ser efetuada uma avaliação do nível
de iluminância necessário em um ambiente com a utilização de um luxímetro, podendo ser
mensurado de acordo com o procedimento exposto na NBR 15215-4 (ABNT, 2005d).
O equilibrio das questões térmicas com as questões referentes à iluminação natural, ao
mesmo tempo que é de grande importância para a redução do consumo de iluminação
artificial, também é uma tarefa conflituosa, pois, na medida em que sombreamos o ambiente,
evitando a incidência direta do sol e o aquecimento do mesmo, contribuímos para diminuição
da sua iluminância interna.
2.1.1 Iluminação Lateral nas Edificações
Segundo Vianna e Gonçalves (2001), não ocorre uma distribuição de luz uniforme em
um local quando este é projetado com iluminação unilateral, pois nestes ambientes assim
iluminados, o nível de iluminância diminui com o aumento da distância da janela. Para se ter
uma profundidade da penetração da luz de uma maneira eficiente, é necessário considerar,
aproximadamente, 1,5 a 2 vezes a altura de piso até a verga (Figura 3).
Figura 3. Esquema do decréscimo do nível de iluminação com o aumento da distância em relação à
janela.

Fonte: EGAN, M. D.; OLGYAY, V. W., 2002, p.112

A entrada e a distribuição da luz natural dependem das seguintes características
relacionadas à janela: tamanho, orientação e forma, localização e compatibilização das
diversas funções (CHAVES, 2012). As janelas são responsáveis pela grande parte do
consumo de energia (aquecimento e refrigeração), pois são elementos mais vulneráveis da
envolvente dos edifícios. Por exemplo, em um edíficio de clima temperado ou mediterrâneo, a
ineficiência das janelas, no que diz respeito ao desempenho térmico, devido à utilização do
caixilho de madeira antigo ou de alumínio com vidro simples, pode gerar um desperdício de
energia entre 25% a 30% (GONÇALVES; BODE, 2015).
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No Brasil, um país tropical, a presença de enormes áreas envidraçadas torna-se um
problema, devido à incidência abundante de luz natural inserida no ambiente das edificações,
no entanto, as peles de vidro são empregadas há cinco décadas em edifícios de escritórios em
vários países do mundo. Alguns arquitetos afirmam que utilizam fachadas com pele de vidro
para aproveitar melhor a luz natural, porém, essa melhora acaba não sendo averiguada na obra
acabada (FIGUEIREDO; PISANI, 2010). Apesar do efeito estético positivo, a opção pelo
vidro ainda gera uma polêmica entre os especialistas. Há arquitetos que sabem que deixar os
raios solares para o interior do edifício não é uma solução adequada e que há outras fomas de
controlar essa insolação direta por meio de dispositivos de sombreamento. Outros, rejeitam a
utilização dos vidros, justificando que não é uma solução ecológica.
As fachadas envidraçadas incorporadas por Mies Van der Rohe tornaram-se ícones
para a construção de edifícios, uma vez que eram sinônimos de poder, independentemente de
onde eram construídas. Nestes edifícios, tornou-se imprescindível a implantação do arcondicionado, aumentando também o consumo de energia (LAMBERTS; DUTRA;
PEREIRA, 2014).
Atualmente, a luz natural vem sendo reconsiderada em alguns projetos de edificações,
nos quais são adotados componentes arquitetônicos como os cobogós. De acordo com
Sakaragui e Harris (2012 p. 1742):
(...) com o auxílio de novas tecnologias e processos construtivos, é possível resgatar
soluções tradicionalmente perdidas e adaptá-las, com estudos criativos da forma,
desenvolvendo-se novos elementos arquitetônicos direcionados ao controle da luz
natural que permitam ir além da filtragem da luz, com resultados criativos, versáteis e
esteticamente bem resolvidos de padrões compositivos para as fachadas das edificações
em geral.

Segundo Assis (2002), a radiação solar é a energia emitida pelo sol que se propaga sob
forma de ondas eletromagnéticas no espaço. É composta pelo seguinte espectro: radiação
ultravioleta (com comprimentos de 290 a 380 nm), visível (380 a 780 nm) e infravermelho
(780 a 2500 nm).
As características espectrofotométricas dos vidros fazem com que estes atuem de
maneira seletiva na radiação solar incidente (ASSIS, 2002). O vidro incolor de 3 mm é muito
transparente aos comprimentos de onda compreendidos entre 40 nm e 2800 nm, ou seja, na
faixa que contém as radiações visíveis, o infravermelho próximo e parte do infravermelho
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médio, ocorrendo o decréscimo de transmissão a partir desse limite. Após os 4000 nm, o
vidro passa a comportar como um material opaco à radiação incidente (RIVERO, 1986).
A Figura 4 mostra a transparência de um vidro incolor de espessura 3 mm nesse
intervalo de comprimento de onda.
Figura 4. Transparência de um vidro incolor de 3 mm.

Fonte: ASSIS, 2002, p. 53.

Dessa forma, quando um raio solar incide sobre um vidro comum, a maior parte dessa
energia passa para o ambiente interno, onde uma parte dela é absorvida e a outra é refletida
pela superfície do vidro para o espaço exterior. Quando o vidro é opaco, a energia absorvida é
reirradiada em onda longa, ocasionando o efeito estufa dentro das edificações (RIVERO,
1986).
A maioria das edificações destinada a escritório possui aberturas apenas laterais e o
partido arquitetônico adotado para estas tipologias geralmente está relacionado ao uso de
vários pavimentos com grandes dimensões, colocados na mesma projeção, e com aberturas
para iluminação e ventilação apenas nas extremidades dos pavimentos (CHAVES, 2012).
Nestes ambientes, boas condições de iluminação natural nos espaços internos ajudariam a
obter mais eficiência e produtividade no trabalho, e aumentariam o conforto visual.
Uma das estratégias eficientes que pode auxiliar na diminução da intensa radiação
solar, conforme menciona Corbella e Yannas (2009), seria o uso de elementos de controle,
como cobogós, brises, vegetação, toldos, marquises, entre outros, os quais dificultariam a
chegada do sol às superfícies do envelope do edifício. Ao utilizar os cobogós, por exemplo, a
luz solar que penetra pelas aberturas passa pela irregularidade das geometrias deste
componente antes de atingir o ambiente interno e, consequentemente, esta iluminação se torna
difusa e agradável.
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Estas obstruções externas, ainda que reduzam a profundidade de penetração da luz nos
ambientes, melhoram a uniformidade e auxiliam na redução do ofuscamento, uma vez que
diminuem os altos valores de níveis de iluminância próximos às aberturas (VIANNA;
GONÇALVES, 2001).
Por estes motivos, a presença de luz natural é um conceito importante a ser
considerado em edifícios de escritórios. Tendo em vista que é frequente o uso de grandes
fachadas envidraçadas, o que causa transtornos como contraste e superaquecimento, o uso de
dispositivos de sombreamento é uma opção adequada e eficiente para amenizar estes
problemas.
2.1.2 Elementos de Controle nas Aberturas Laterais
Os elementos de sombreamento aplicados nas aberturas podem ser externos (cobogós,
brises, varanda, marquise, sacada), conforme especificado na Tabela 1, ou internos (persianas
e cortinas) ou entre peles de vidros (fachadas duplas ventiladas). Pode-se citar também os
vidros de controle solar e a vegetação.
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Tabela 1. Dispositivos de sombreamento e suas definições
Dispositivos de
sombremento

Definições

Cobogós

São elementos vazados que

Representação de desenho

permitem o controle da intensa
radiação solar direta e regulam a
entrada da luz natural, além de
permitirem a ventilação
permanente.
Brises

São elementos opacos ou
translúcidos, podendo ser
verticais, horizontais, inclinados
ou curvos, posicionados sobre a
fachada externa, a fim de proteger
da radiação solar direta. Podem
ser fixos ou móveis.

Prateleiras de

São elementos de controle

luz

horizontais posicionados em um
componente de passagem vertical,
com a função de refletir a luz para
a parte superior interna da
edificação.

Os tipos básicos de dispositivos de sombreamento externos podem ser identificados
como horizontal, vertical ou eggcrate. De acordo com Gutierrez (2004, p. 56):
Cada tipologia protege mais adequadamente a determinado ângulo de obstrução: a
horizontal intercepta os raios solares quando o sol está mais alto; a vertical é mais
eficaz quando os raios solares estão mais baixos, porém dependem fundamentalmente
da variação do azimute em relação à orientação da fachada; e a combinada associa
ambas as proteções da horizontal e vertical.
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A arquitetura moderna brasileira recomendava e enfatizava a necessidade de proteção
contra o excesso solar, principalmente no Rio de Janeiro e São Paulo, e estabelecia que a
fachada orientada para o sul em todo o território brasileiro não necessitava de proteção,
porém, estas recomendações não eram totalmente eficientes, já que o país se localiza em uma
ampla faixa de latitude, de 5ºN à 34ºS, e, sendo assim, para as cidades próximas ao Equador, a
fachada sul recebe insolação e é simétrica na latitude 0º em relação à norte, enquanto que
para as cidades mais setentrionais é necessária insolação no período de inverno
(GUTIERREZ, 2004).
Ainda de acordo com Gutierrez (2004, p. 59):
O uso do brise-soleil vertical voltado a leste e oeste é questionável, pois essa tipologia
não barra os raios que incidem perpendicularmente à fachada, e nota-se que o brisesoleil é praticamente ineficaz analisando a sobreposição das máscaras de sombra e
carta solar, onde se verifica que as áreas protegidas não pertencem à trajetória solar.
Para barrar os raios mais baixos no horizonte utilizam-se principalmente lâminas
móveis ou com inclinação acentuada, porém essa alternativa reduz muito a
visibilidade e a disponibilidade de luz natural do ambiente interno. Entretanto, para
latitudes mais elevadas como em climas temperados, a eficiência dessa tipologia tem
significativo acréscimo nas fachadas leste e oeste.

Os dispositivos externos são mais eficientes porque bloqueiam a radiação solar direta,
a impedindo de entrar no ambiente. No caso dos elementos internos, como o vidro ou
policarbonato, parte da radiação solar que os atravessa é refletida para o exterior e a outra
parte é absorvida, convertendo-se em calor e irradiando-se no ambiente interno (SILVA,
2007).
Segundo Gonçalves e Bode (2015) um dos aspectos negativos no uso de persiana é a
obstrução de vistas e da luz natural, resultando em uma maior dependência de iluminação
artificial e maior consumo energético. Um estudo realizado na cidade de São Paulo mostrou
que uma das primeiras estratégias a ser levadas em consideração é o controle solar em todas
as orientações expostas, principalmente quando se decide adotar a ventilação natural como
método de resfriamento passivo dos ambientes de trabalho.
Para persianas de cor branca, colocadas no interior do ambiente, o típico fator solar
está em torno de 46%, sendo que estas, quando colocadas pelo exterior, deixam passar apenas
12% da radiação solar (Figura 5). Essa diferença pode ter impactos significativos na energia
necessária para a climatização do espaço interno (GONÇALVES; BODE,2015).
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Figura 5. Ganhos de calor ao utilizar uma persiana branca quando colocada no interior e exterior do
ambiente, respectivamente.

Fonte: GONÇALVES; BODE, 2015 p. 424.

Dessa forma, as cortinas ou persianas tradicionais bloqueiam o brilho do sol, mas
permitem que o calor entre no espaço interior e, portanto, não se deve pensar que esses
elementos são as únicas estratégias solares.
Outra estratégia seria as fachadas duplas ventiladas, que são compostas por vidros
duplos, com uma cavidade entre eles, cuja função dessa cavidade é reduzir o impacto térmico
do ambiente externo no ambiente interno. Essas fachadas também podem apresentar
dispositivos de proteção no interior da cavidade, permitindo assim que a iluminação natural
continue sendo utilizada, assim como manter parcialmente as vistas do exterior
(MAZZAROTTO, 2011).
Os vidros de controle solar não são adequados quando a ventilação é significativa e a
radiação é alta, pois o seu efeito geralmente é mais lumínico do que térmico, o que pode
ocasionar aumento da temperatura interna e redução de luz do ambiente, sendo necessário o
acionamento da luz artificial (SILVA, 2007).
Outro elemento de fachada que permite reduzir o ganho de calor, proporcionando
assim uma melhor condição térmica e desempenho das edificações (MORELLI; LABAKI,
2013) é a vegetação, que atua como filtro de calor e de luz no verão, enquanto que no inverno
permite a passagem de calor causado pela queda das folhas (SILVA, 2007).
Hoje, os elementos de controle podem ser muito mais eficientes, graças aos novos
materiais, há também novas técnicas de mobilidade e janelas que têm múltiplas funções, no
entanto, continuam sendo de grande importância as decisões projetuais, que devem ser
tomados com cautela. É preciso capacitar melhor os profissionais a projetarem não somente
no desenho e no detalhe, mas no pensamento, que deve ser amplo e ligado a problemas mais
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reais, como o controle da radiação solar direta, a economia de energia e o desempenho
térmico e lumínico do edifício.

2.2 O COBOGÓ
2.2.1 O cobogó na arquitetura brasileira
A iluminação e a ventilação naturais sempre foram fundamentais para a arquitetura e,
desde a antiguidade, os povos utilizavam superfícies vazadas como dispositivo de proteção,
sendo bastante comum na tradição oriental, muçulmana e brasileira.
No caso da arquitetura Árabe, a função dos elementos vazados era promover a
filtragem da luz para os ambientes internos e permitir também a privacidade dos seus
ocupantes e o acesso à iluminação e à ventilação. Estes elementos foram largamente
utilizados no Brasil por portugueses que, em virtude do contato com os Árabes na Península
Ibérica, aprenderam a utilizar estes componentes arquitetônicos (FERREIRA, 2009).
Com a colonização portuguesa no Brasil, os azulejos e os treliçados foram trazidos e
adaptados ao clima, aos costumes e às condições locais. Entretanto, os mais evidentes
aspectos de influência árabe no Brasil Colônia foram os muxarabis e os balcões (guardacorpo), que refletiam também na busca pelo resguardo e pela intimidade (PAULERT, 2012).
Existem outros dispositivos de sombreamento, frequentemente utilizados na
arquitetura brasileira, que foram desenvolvidos pela cultura mediterrânea, de influência árabe,
tais como as gelosias e as rótulas (CAPISTRANO, 2008).
A gelosia “era uma espécie de caixote sobreposto às janelas, acima do pavimento
térreo, formando estruturas que aproveitavam os balcões das janelas para sustentação”,
apresentada na Figura 6 (MIOTTO, 2002, p.59).
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Figura 6. Exemplo de janela com gelosia.

Fonte: RABBAT (1988 apud MIOTTO, J.L., 2002, p.59)

A rótula (Figura 7) era feita com um treliçado de madeira mais espaçada do que a
gelosia (CAPISTRANO, 2008). Ambos os componentes arquitetônicos possibilitam a
ventilação constante dos ambientes e a filtragem da luz, protegendo o ambiente interno de sua
visualização externa (MIOTTO, 2002).
Figura 7. Exemplo de janela com rótula

Fonte: RABBAT (1988 apud MIOTTO, J.L., 2002, p.59)

O termo “cobogó” é proveniente da junção dos sobrenomes de três sócios de uma
fábrica de tijolos em Recife: Amadeu Oliveira Coimbra (Co), Ernest August Boeckmann (Bo)
e Antônio de Góis (Gó), que na década de 1930, projetaram um elemento vazado capaz de
reduzir as altas temperaturas da região.

________________
RABBAT, R.M.C. Introdução ao desenvolvimento de esquadrias (janelas) de madeira de eucalipto para habitação de
interesse social. São Paulo,: IPT, 1988. 90 p. (Relatório parcial de pesquisa nº 1).
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Foi um período que correspondeu ao movimento da arquitetura moderna, sendo Luiz
Nunes o primeiro arquiteto a utilizar os elementos vazados na arquitetura moderna brasileira
(BRUAND, 2002), os empregando na Caixa d’água de Olinda (PE). Este edifício foi o
primeiro ponto de referência arquitetônica moderna e brasileira.
As dimensões deste elemento vazado eram de 50x50x10cm, com orifícios de 5x5 (Figura
8), que compunham extensas superfícies externas servindo de brise-soleils e de elementos
vazados para ventilação natural. Deste modo, o cobogó era definido como fachada neutra,
sem ser propriamente cega (SEGAWA, 2002).
Figura 8. Cobogó de cimento, aplicado na Caixa d’água de Olinda

Fonte: OLIVEIRA, A.F.; BAUER, C., 2011, p. 5.

Segundo Oliveira e Bauer (2011), o arquiteto Nunes deu um novo sentido ao bloco
pintado de branco, à base de cal, ao aplicá-lo pela primeira vez na fachada da caixa d’água de
Olinda.
Em consequência disso, os cobogós ficaram bastante conhecidos no nordeste
brasileiro, atuando na ampliação do sistema de abertura da construção, visando o aumento de
fluxo de ar nos ambientes internos e protegendo os espaços internos da radiação solar
excessiva. Cidades mais antigas do país, como Olinda, Ouro Preto e Salvador apresentam até
hoje estes componentes arquitetônicos denominados Cobogós e também apresentam os
Muxarabis (FERREIRA, 2009).
No entanto, analisando a história da arquitetura moderna no Brasil, especialmente
entre as décadas de 1930 e 1960, ficam evidentes as características de adaptação bioclimática,
das quais se pode destacar o emprego de quebra-sóis e cobogós, amplamente adotados por
arquitetos desse período (GONÇALVES; DUARTE, 2006).
Lúcio Costa foi um dos grandes nomes da arquitetura moderna, pois evidenciava a
relevância de se considerar, ao conceber um projeto, tanto o conhecimento das condições
climáticas quanto da geometria solar (BRUAND, 2002).
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Para Wisnik (2001), a função da utilização dos elementos de ordem moderna e
vernacular em edifícios, como é o caso dos elementos vazados (cobogós), similares ao brise, é
proteger e sombrear o ambiente, além de permitir uma comunicação com o exterior.
Nos anos 30, a utilização dos brises aumentava o custo das obras, devido a isso, Nunes
e sua equipe retomaram o uso dos cobogós, projetando edifícios em Recife com este elemento
vazado, sabendo incorporar os princípios enunciados pelo modernismo europeu, tais como o
uso de materiais novos, construções com estrutura aparente, coberturas planas e grandes
superfícies envidraçadas, entre outros. No entanto, em vez de apenas aplicar essas soluções,
procurou aperfeiçoar as técnicas artesanais locais, chegando a resultados inesperados de
grande significado (COSTA, 2012).
Inicialmente os cobogós eram construídos com cimento; posteriormente, como
substituição a este material, optou-se pelo uso de cobogós cerâmicos naturais, empregados
também por Lúcio Costa nos edifícios do Parque Guinle no Rio de Janeiro. Nos projetos de
edifícios em altura, o uso de cobogós cerâmicos naturais passou a ser constante. Este
elemento vazado foi adotado como fechamento de grandes fachadas por arquitetos como
Borsoi, nos edifícios União (1953) e Caetés (1955), por Amorim no edifício Pirapama (1958),
por Waldeci Pinto no edifício Valfrido Antunes (1958) e por Joaquim Rodrigues no edifício
Holiday (1957), entre outros (COSTA, 2012).
Nesta mesma década também foram adotados outros materiais para a produção de
cobogós como os vitrificados em diversas cores, produzidos na região sudeste do Brasil, que
chegavam com um custo mais elevado por causa de seu transporte. No entanto, apesar do alto
custo, foi utilizado no Instituto de Antibióticos em Recife (Figura 9), do arquiteto Mario
Russo.
Figura 9. Edifício do Instituto de Antibióticos (1953) e o Painel de cobogós de cerâmica vitrificada
com coloração rosada

Fonte: FREIRE, A., 2010
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Com o passar do tempo, o sistema construtivo dos cobogós foi sendo aprimorado, uma
vez que os desenhos executados eram exclusivos para determinadas obras, como o caso do
edifício Santo Antonio, 1963 (Figura 10), projetado por Borsoi. Estes elementos foram
fabricados em concreto encaixados, sendo responsáveis pela composição de toda a fachada do
edifício (COSTA, 2012).
Figura 10. Detalhes dos cobogós do edifício Santo Antonio.

Fonte: COSTA, A.A.A, 2012.

A arquitetura atenta aos princípios bioclimáticos ganhou destaque no período de 1960,
com o movimento de diversos arquitetos por todo o território brasileiro. Assim, trabalhando
em regiões mais afastadas dos grandes centros, esses arquitetos passaram a fazer uso de
técnicas construtivas e materiais tradicionais próprios das localidades em que se encontravam,
adaptando-se às condições existentes em cada região, em harmonização à cultura e população
local (NEVES, 2006).
Para caracterizar a arquitetura moderna brasileira, os arquitetos deste período
adotaram de modo significativo a utilização dos brise-soleils e dos cobogós. Entre eles,
destaca-se o Lúcio Costa que se apropria de novas linguagens com o uso das cores nos
elementos vazados (ARAÚJO, 2010).
Como resultado final, a riqueza decorativa linear não aparece como um capricho
dissonante, mas como uma espantosa trama de cheios e vazios, que se integra na
ortogonalidade rigorosa dos prismas e dilui a função vedo atribuída à fachada. Sua
aparição figura a possibilidade ideal de uma edificação inteiramente vazada,
desmaterializada, pois tem o ar como matéria constituinte. Por outro lado, nada mais
contrastante em relação à imaterialidade da arquitetura contemporânea, exemplificada
nas peles de vidro de Jean Nouveal, do que a presença tátil e cromática dessa cerâmica
recortada e multiplicada. (WISNIK, 2001, p. 33).
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2.2.2 O cobogó e o Parque Guinle
Lucio Costa foi um arquiteto muito importante no âmbito nacional, utilizou em seus
projetos o que havia de melhor no modernismo brasileiro e deixou um legado de várias obras
e experiências arquitetônicas inovadoras, contribuindo também com as questões de
sustentabilidade ambiental. Ele projetou obras originais e surpreendentes, juntamente com os
diversos arquitetos com os quais trabalhou. Suas obras destacam-se no panorama nacional,
devido a tantos bons exemplos de integração de sua arquitetura com a arte do nosso país.
Dentres estas, destaca-se o Parque Guinle pela individualidade e característica própria
de cada edificação, tendo como destaque seus cobogós e brises, tratados com originalidade.
O Parque, projetado em 1948, é considerado o primeiro conjunto de edifícios
residenciais direcionados para a elite carioca. A proposta original de Lúcio Costa era a
implantação de um conjunto de seis prédios, porém apenas três foram construídos
inicialmente (Bristol, Caledônia e Nova Cintra), conforme apresentado na Figura 11. Os
outros edifícios foram executados posteriormente pelos irmãos Roberto, que modificaram o
plano original.
Figura 11. Edifícios: Bristol, Caledônia e Nova Cintra

Fonte: ALCÂNTARA, D., 2002. p. 46.

Como o terreno apresentava certo desnível, foram utilizados os pilotis, que juntamente
com os cobogós e brises verticais caracterizaram o movimento arquitetônico brasileiro. Esses
dois últimos elementos têm as características de proteção solar dispostas em suas fachadas de
maneira irregular.
Os cobogós podem ser considerados uma das inovações bioclimáticas da arquitetura
moderna brasileira. Nos anos 30, o ar condicionado estava longe de sua popularização atual,
principalmente no Brasil, onde ainda estava começando seu desenvolvimento industrial.
Diante disso, o conforto precisava ser resolvido apenas com a arquitetura, e Lucio Costa já
entendia que isso deveria ser alcançado em suas obras.
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Diante disso, os elementos vazados foram desenhados pelo próprio arquiteto Lúcio
Costa e fabricados em série, ganhando um caráter singular (Figura 12). Estes elementos
estabeleciam uma sutil relação com os muxarabis coloniais, que foram muito difundidos em
Portugal e no Brasil, nos séculos XVII e XVIII. Dessa forma, estes tipos de geometrias
acabaram sendo copiados em várias edificações no país e no exterior (PAULERT, 2012).
Figura 12. Detalhes dos cobogós de cerâmica

Fonte: EAT RIO, 2014.

Inicialmente, os edifícios Bristol e Caledônia foram construídos de maneira
desfavorável, voltados para o poente. Para melhorar o conforto ambiental nos apartamentos, o
arquiteto criou varandas protegidas com diferentes dispositivos de sombreamento, como os
cobogós e brises (Figura 13).
Figura 13. Visão interna de uma das residências do Parque Guinle

Fonte: WISNIK, G, 2001.
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Problemas de insolação, que não favoreciam as fachadas voltadas para a vista
panorâmica do parque, foram solucionados com um sistema harmonioso e uniforme. O
uso das treliças, assim como dos brise-soleil, teve por função básica e racional proteger
as fachadas principais dos edifícios voltados para o poente, o Caledônia e Bristol, sem
prejuízo da bela visão do parque. Ainda funcional e racionalmente, a intenção no caso
do edifício Nova Cintra, foi esconder da visão os serviços e funções íntimas também
voltados para o parque. Neste último, as circulações verticais e de serviços configuram
elementos escultóricos de forte impacto visual, em cilindros envidraçados sobressaindo
do prisma, criando assim uma zona de transição na perpendicularidade entre este e os
outros prédios (ALCÂNTARA, 2002, p. 41).

Segundo Corbella e Yannas (2009), a fachada do edifício orientado ao norte recebeu
um tratamento apropriado, e aqueles que possuem a fachada principal para o oeste foram
protegidos com cobogós. As fachadas que estão orientadas quase para o sul apresentam
janelas de vidro sem proteção, o que não é correto, porém, a vegetação existente e as
elevações do terreno servem de proteção suficiente para os primeiros andares.
Em relação ao visual, todos os edifícios mantêm a mesma linguagem, principalmente
pela utilização de cobogós de cerâmica e brises de madeira pintados de rosado no Caledônia
e de azul claro no Bristol. As principais características proporcionadas em virtude da
elaboração destas fachadas são a privacidade, a insolação e a visibilidade.
2.2.3 O cobogó e a evolução dos materiais
Os cobogós, além de serem elementos de controle ambiental, também podem
funcionar como elementos decorativos, já que podem apresentar formatos e materiais
variados, desde os mais simples até os mais complexos. Com o aumento da sua utilização,
evoluíram e passaram a ser fabricados não somente de cimento, como também de cerâmica,
cerâmica esmaltada, madeira, entres outros. Além disso, estes elementos possuem diversas
formas e tamanhos. A seguir, serão apresentados exemplos de cobogós e seus materiais.


Cobogó de concreto
Como citado anteriormente, o cobogó foi patenteado no ano de 1930. Embora não seja

exato, há relatos de que a família Boeckmann criaram o “Cobogó” a partir do contato com
alguns elementos observados em uma das viagens que Enest Boeckmann teria feito à Índia.
Ele observou que havia elementos construtivos presentes nas treliças de madeira que
solucionavam problemas referentes à circulação de ar, e viu uma grande oportunidade de
negócio. Dessa forma, quando Boeckmann voltou de viagem, em 1929, juntamente com
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outros engenheiros, criou o bloco perfurado em concreto como nas Figuras 14 e 15 (VIEIRA;
BORBA; RODRIGUES, 2012).
Figura 14. Desenho esquemático do bloco perfurado

Fonte: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (1929) apud VIEIRA, A.;BORBA, C.;
RODRIGUES, J. , 2012, p. 24.

Figura 15. Desenho esquemático mostrando sua aplicação em paredes e muros

Fonte: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (1929) apud VIEIRA, A.;BORBA, C.;
RODRIGUES, J. , 2012, p. 24.

________________
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Reprodução do desenho esquemático do bloco perfurado
combogó e de sua aplicação.1929. São Paulo: INPI,1929. Microfilm.
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Atualmente, é possível encontrar disponível no mercado, uma grande diversidade de
modelos e tamanhos para cobogós de concretos (Figura 16).
Figura 16. Exemplos de cobogós de concreto

Fonte: BETONART, 2015.



Cobogó de cerâmica
Segundo Paulert (2012), os edifícios de apartamentos de luxo, localizados em torno do

Parque Guinle e projetados pelo arquiteto Lúcio Costa, são um exemplo de sua criação
original, que permitiram a experimentação dos blocos cerâmicos vazados de origem artesanal.
Vale ressaltar um outro edifício que apresenta elementos vazados de cerâmica, o
Conjunto Habitacional do Pedregulho no Rio de Janeiro, projetado pelo arquiteto Affonso
Eduardo Reidy, em 1947, com a finalidade de abrigar os funcionários públicos do Distrito
Federal.
O edifício apresenta linhas sinuosas que acompanham a topografia do terreno, e todos
os apartamentos possuem janelas dos dois lados, fazendo o uso da ventilação cruzada (Figura
17). Além disso, os corredores são protegidos do sol quente por cobogós de cerâmica, que
fazem um interessante jogo de luz e sombra, e de cheios e vazios.
Figura 17. Vista da fachada do Conjunto Habitacional do Pedregulho

Fonte: FRACALOSSI, I., 2011.
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Atualmente, os cobogós de cerâmica continuam no mercado e apresentam uma
variedade de formatos. Existem alguns fabricantes que os desenvolvem, exclusivamente, sob
medida (Figura 18).
Figura 18. Exemplos de cobogós de cerâmica

Fonte: ENOVARE: design e acabamentos, 2011.



Cobogó de cerâmica esmaltada
Os cobogós de cerâmica esmaltada (Figura 19) são fabricados de acordo com os mais

avançados processos tecnológicos. Atualmente, o mercado disponibiliza peças artesanais ou
industriais, com modelos dos mais diversos tamanhos, cores e marcas de produtos.
Figura 19. Exemplos de cobogós de cerâmica esmaltada.

Fonte: MANUFATTI REVESTIMENTO, 2014.



Cobogó de origem vegetal
Os cobogós de origem vegetal, podem ser fabricados de madeira, bambu e painéis em

MDF. Os elementos em treliças vazadas tiveram seu auge há algumas décadas e, na
atualidade, voltaram a ser utilizados, porém, com diferentes releituras (Figura 20).

58

Figura 20. Exemplos de cobogós de madeira.

Fonte: HABITISSIMO, 2009-2016 .

Originalmente, os cobogós eram produzidos a partir dos muxarabis e confeccionados
de madeira, posteriormente, passaram a ser de concreto ou cerâmica. Hoje as peças
reaparecem com novos materiais e influenciadas pelo design contemporâneo.
2.2.4 O cobogó na arquitetura atual
Recentemente, é possível observar o incentivo de boas práticas de projeto de
iluminação natural sendo retomado, visando a eficiência energética e conforto visual. Isso
acontece porque a utilização da luz natural é, sob todos os aspectos, o ponto inicial para
alcançar um sistema de iluminação energeticamente eficiente (SACHT, 2012).
De acordo com Vianna e Gonçalves (2001), edifícios não-residenciais podem atingir
uma economia de 30 a 70%, se fizer o uso em conjunto da iluminação natural com a artificial,
desde que sejam garantidas a eficiência do sistema e a especificação de suas instalações. Os
projetos que levam em consideração o aproveitamento da luz natural, podem alcançar níveis
de iluminância internos na faixa de 80 a 90% das horas diurnas do ano, possibilitando a
economia do consumo de energia elétrica.
Segundo

Paulert

(2012),

vários

arquitetos

contemporâneos,

brasileiros

e

internacionais, demonstraram que o uso de componentes vazados tem seu papel na produção
corrente, como o francês Jean Nouvel que projetou o centro de cultura árabe conhecido como
Institut du Monde Arabe de Paris. Neste projeto foram utilizados elementos com forte
inspiração muçulmana, por meio de uma espécie de muxarabi high-tech (Figura 21).
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Figura 21. Projeto Institut du Monde Arabe de Jean Nouvel.

Fonte: TUPAM, D.; HARRIS, A..L.N.C, 2004-2005.

Norman Foster, arquiteto inglês mundialmente conhecido, criou as sedes do Banque
Marocaine du Commerce Exterieur, localizadas em Marrocos. Também utilizou elementos da
arquitetura marroquina, harmonizando-os com uma linguagem contemporânea. As placas
presentes nelas criam sombra e permitem a climatização do ambiente (Figura 22).
Figura 22. Projeto Banque Marocaine du Commerce Exterieur de Norman Foster.

Fonte: LIMA, M., 2011

Entre as obras de arquitetos brasileiros, destaca-se a Casa Cobogó, de Marcio Kogan,
localizada em São Paulo (Figura 23), com elementos vazados de geometria tridimensional e
suave em sua composição, cujo elemento arquitetônico foi desenhado pelo artista austroamericano, Erwin Hauer. Neste projeto pode-se perceber que ao longo do dia os cobogós
adquirem várias formas com incidência solar e, durante à noite, o efeito da luz muda de
aspecto novamente.
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Figura 23. Casa Cobogó de Marcio Kogan.

Fonte: KOGAN, M., 2015.

A Casa Cobogó de Ney Lima (Figura 24) é uma residência localizada em Brasília, que
se destaca por apresentar referências modernistas e cobogós amarelos na fachada. Estes
elementos vazados têm a função de permitir ventilação no jardim e nas áreas de convivência,
preservando também a privacidade dos moradores.
Figura 24. Casa Cobogó de Ney Lima.

Fonte: LIMA, N., 2014.

Vale ressaltar também os hospitais da Rede Sarah Kubitschek, projetados por João
Filgueiras Lima, com a colaboração do artista plástico Athos Bulcão, nos quais pode-se
observar algumas características semelhantes, como a utilização de muros vazados, o que cria
uma harmonia entre formas e cores, beleza e modernidade (Figura 25).
Segundo Lukiantchuki (2010), os muros dos hospitais da Rede Sarah têm a altura de
1,90 m e seus elementos vazados possuem formatos geométricos cheios e vazios, que
controlam a entrada do sol nos primeiros horários da manhã, além de permitirem o contato
visual e a passagem da luminosidade e dos ventos. Por ser um espaço aberto, permite a
ventilação natural, por isso, sua eficiência é grande no calor, clima predominante em grande
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parte do ano. Já nos períodos de chuva, existe a possibilidade de algum desconforto aos
usuários.
Com seu trabalho, Athos enriquecia os ambientes, com certa respeitabilidade e
elegância, removendo a monotonia nos corredores. Dessa forma, os módulos geométricos se
convertiam numa brincadeira visual, por meio da variedade de formas e do jogo de cheios e
vazios.
Figura 25. Muro vazado de argamassa armada de Athos Bulcão.

Fonte: FUNDAÇÃO ATHOS BULCÃO, 2014.

2.2.5 O cobogó como uma segunda pele
Na década de 70, a pele de vidro possibilitou a visibilidade dos perfis de alumínio nas
fachadas, tornardo-as mais transparentes, o que acabou repercutindo por vários países,
chegando ao Brasil na década de 80.
No entanto, para adequar-se ao clima, algumas adaptações foram necessárias, e o
cobogó passou a ser adotado para proteger o interior dos ambientes. Segundo Minioli (2014),
os elementos de sombreamento, como os brises, podem funcionar como uma segunda pele,
tendo como perspectiva o uso e o controle dos recursos naturais, proporcionando a proteção
que a envoltória deve oferecer ao interior do edifício.
A utilização da segunda pele tem o potencial de permitir um melhor desempenho
lumínico em diversas condições climáticas e fornecer uma pele visualmente atraente aos
edifícios (KHOO; SALIM; BURRY, 2011), conforme mostra as Figuras 26 e 27.
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Figura 26. Vidro sem uso de proteção solar externa

Figura 27. Cobogó como segunda pele

De acordo com Kirimtat et al (2016), os cobogós controlam a luz e a radiação solar em
todas as direções, pois têm elementos de sombreamento vertical e horizontal, além de possuir
alta eficiência de sombreamento, sendo ideais para regiões de climas quentes.
Outro elemento significativo na função de segunda pele é o muxarabi. Sherif, Sabry e
Rakha (2012) avaliaram de forma qualitativa a influência da alteração do percentual de
perfuração e da profundidade das treliças de madeira, em função do consumo de energia para
resfriamento, aquecimento e iluminação. Neste estudo foi utilizado o programa EnergyPlus,
para um edifício localizado no deserto egípcio, e concluíram que os muxarabis, quando
localizados nas orientações sul e oeste, podem economizar até 30 % do consumo total de
energia.
Vale ressaltar que nos edifícios de escritórios contemporâneos, a iluminação artificial
dos ambientes ainda é responsável por gerar altos consumos energéticos, juntamente com o
condicionamento artificial. No entanto, isso pode ser melhorado quando estes edifícios
adotam dispositivos mais eficazes, associados a estratégias de projetos que levam em
consideração o aproveitamento da iluminação e ventilação natural. Observa-se que nos
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edifícios não residenciais há uso excessivo de iluminação natural durante o período diurno, o
que torna indispensável o seu aproveitamento. (DIDONÉ; PEREIRA, 2010).
Diante disso, merecem destaque três escritórios contemporâneos, nos quais foram
utilizados os cobogós como uma segunda pele em suas fachadas, com a finalidade de
aproveitar a luz e a ventilação natural e, consequentemente, minimizando o uso do arcondicionado e da iluminação artificial. São estes:

 Edifício SANDRA MOURA ARQUITETURA
A arquiteta Sandra Moura projetou seu próprio escritório, localizado em uma das
principais avenidas de João Pessoa (PB) e, para concretizá-lo, enfrentou alguns desafios, uma
vez que o terreno para a construção estava localizado em uma esquina e tinha a medida de 12
x 30 m de área. Além disso, o clima quente e úmido da região também se apresentou como
um importante desafio do projeto.
A inspiração para a fachada surgiu após uma visita da arquiteta a Istambul, onde pôde
conhecer um pouco mais sobre os brises, mais especificamente sobre os muxarabis. A partir
disso, esses elementos foram escolhidos para a composição da fachada, criando um belo efeito
plástico, além da proteção contra o excesso de insolação da mesma (Figura 28).
Figura 28. Muxarabis na fachada

Fonte: FARIA, N., 2016.



Edifício ANÍBAL
O edifício Aníbal, projetado pelo escritório Bernardes Arquitetura, localiza-se no Rio

de Janeiro. A fachada deste edifício é composta por chapas de alumínio, dispostas na
diagonal, que lembram os cobogós e possuem um efeito visual muito interessante durante o
dia, já que a malha dificulta a visualização do interior, preservando a privacidade e
favorecendo a entrada de luz natural (Figura 29).
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Figura 29. Visualização da fachada durante o dia e à noite

Fonte: : GALERIA DA ARQUITETURA, 2016

Outra função que propicia conforto ao ambiente deste edifício é a ventilação natural,
devido a isso, seus usuários dispensam o uso de ar-condicionado e de iluminação artificial
embutida, usando apenas luminárias pendentes.


Edifício RMIT DESIGN HUB
Na Austrália existem regiões em que durante o dia as temperaturas atingem 40°C e à

noite diminuem bruscamente para 0°C. Entre os projetos desenvolvidos para melhorar o
desempenho térmico em construções, destaca-se o de um edifício comercial conhecido como
RMIT DESIGN HUB, localizado em Melbourne.
Neste prédio comercial, projetado por Sean Godsell Architects, foi construida uma
fachada térmica revestida por uma pele dupla, composta internamente por vidros duplos e
externamente por uma segunda camada que possui um elemento de sombreamento
automatizado. Este dispositivo de sombreamento inclui células fotovoltaicas, criando um
sistema de refrigeração natural no ambiente interno do edifício, o que melhora a qualidade do
ar e contribui na redução de gastos (Figura 30).
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Figura 30. Visão interna do edifício com a presença de vidro mais o elemento de sombreamento

Fonte: DELAQUA, V., 2013.

2.2.6 Estudos de cobogós e desempenho térmico para edifícios
2.2.6.1 O uso de cobogós em situação de iluminação natural
O cobogó é um dos vários tipos de dispositivos de proteção solar. Segundo Bittencourt
(1995, p. 377-378), este elemento pode ser definido como um “componente arquitetônico de
uso comum por ser um tipo de envasadura de baixo custo e satisfatório desempenho
ambiental”.
A função principal desse dispositivo de sombreamento é controlar a incidência da
radiação solar direta ao atingir as superfícies internas da edificação, além de controlar o
excesso de raios solares, principalmente em regiões de climas quentes. Deste modo,
dependendo da orientação da fachada, age na redução do ganho de calor solar, pois ocasiona o
sombreamento das superfícies por ele protegidas,. Outra utilidade atribuída ao cobogó é a sua
utilização como parede “vazada”, que ao mesmo tempo em que permite ventilação e
iluminação natural ao ambiente, propicia divisão e privacidade entre espaços muito abertos
(Figura 31).
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Figura 31. Comportamento térmico do Cobogó

Fonte: Adaptado de PADILHA, I.J.S.; PASSOS, I.C.S., 2013, p.1290.

Araújo, Gonçalves e Cabús (2007) aborda em seu artigo que os elementos vazados ou
os cobogós são de baixo custo e de fácil fabricação, o que lhes confere grande utilização como
protetores solares. No entanto, referente à sua eficiência quanto a iluminação natural, há
poucos trabalhos publicados. A inclusão destes elementos pode influir na redistribuição da
iluminação natural, contribuindo para o uso da energia elétrica de maneira mais racional e
eficiente, permitindo também a realização de projetos voltados para o estilo regional. A
pesquisa foi realizada com simulações computacionais baseadas no estudo da iluminação
natural, e os resultados apontaram que os elementos vazados podem melhorar o desempenho
lumínico no ambiente estudado ao otimizar a distribuição da luz natural, mantendo a
iluminância em níveis aceitáveis pela “norma da ABNT (1991) NB – 57, que informa níveis
mínimos de iluminação para interiores, de acordo com o usuário e atividade desempenhada.”
(ARAÚJO; GONÇALVES; CABÚS, 2007, p. 101).
Os cobogós também são conhecidos internacionalmente como “eggcrate”,
denominação esta da combinação entre as lâminas horizontais e verticais, como citado no
trabalho de Bader (2011), que realizou um estudo sobre o desempenho das estruturas de
sombreamento dos “eggcrates”, considerando a orientação e as diferentes configurações
geométricas. O resultado desta pesquisa revelou que o elemento vazado teve um bom
resultado referente ao sombreamento, proporcionando proteção ao ambiente e diminuindo a
radiação solar em quase 32%, o que resulta numa redução de ganho de calor e proporciona
uma economia de energia elétrica.
O cobogó, sendo um elemento versátil em sua aplicação, proporciona, inclusive,
efeitos de luz e sombra, tanto em ambientes internos quanto em fachadas e muros.
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Nos trópicos a luz do sol incide de forma generosa. Os elementos
vazados desenham a sombra nos pisos e paredes, um efeito que
transforma todo o ambiente para quem o vê desde o exterior e
interior. Durante as estações e ao longo dos dias essa luz natural surge de
diferentes formas como um componente que sobrevém na Arquitetura.
No decorrer da noite, a luz artificial atravessa os pequenos vãos do
interior para o exterior, tornando a arquitetura uma espécie de luminária
urbana que interage com as sombras de seus usuários e mobiliário
(DELAQUA, 2015).
2.5.6.2 O uso de cobogós em situação de ventilação natural
A ventilação natural é outra estratégia passiva muito importante quando se busca a
eficiência energética da edificação, uma vez que auxilia na redução do consumo de energia e
é um dos fatores determinantes para a obtenção de uma sensação de bem-estar dentro das
edificações (PAULERT, 2012).
O uso dos cobogós também é recomendado quando se deseja reduzir a velocidade do
vento. Este elemento funciona como uma barreira contra o excesso da velocidade do ar, ou
seja, a corrente de ar sofre uma redução, quando entra nos orifícios dos cobogós (Figura 32).
Figura 32. Esquema da velocidade do vento ao entrar nos orifícios dos cobogós

Fonte: LABORATORIO DE CONFORTO AMBIENTAL, 2009, p. 4.

No artigo de Bittencourt (1995), o autor avaliou o desempenho de quatro elementos
vazados em relação a ventilação natural (Figura 33). As medições foram realizadas em
câmaras de testes, construídas no campus da Universidade Federal de Alagoas, com o objetivo
de avaliar a resistência à passagem do vento oferecida por painéis compostos com elementos
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vazados de diferentes configurações geométricas, em função da velocidade e do ângulo de
incidência do vento.
Figura 33. Análise dos quatro elementos vazados em relação a ventilação natural

Fonte: BITTENCOURT, L.S., 1995, p. 378.

Os resultados demonstraram que os blocos apresentaram uma resistência seletiva em
função da velocidade do vento e da forma de cada um dos quatro componentes avaliados
(Figura 34). Para a análise, foram consideradas quatro direções de incidência dos ventos (22º,
45º,67º e 90º), já a velocidade do vento foi agrupada em seis faixas (0-1 m/s, 1, 1-2 m/s, 2, 1-3
m/s,3, 1-4 m/s, 4, 1-5m/s e 5, 1-6 m/s).
Figura 34. Resistência à passagem de ar interno e externo (Vi/Ve) através dos quatro blocos.

Fonte: BITTENCOURT, L.S., 1995, p. 380.
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O autor verificou que a resistência à passagem do ar aumenta na medida em que a
velocidade do vento cresce, e que a velocidade do ar interno reduz enquanto o ângulo de
incidência do vento se afasta da normal à fachada.
2.5.6.3 O uso de cobogós em situação de acústica
Em relação à acústica, o fato dos cobogós possuírem aberturas em sua constituição,
compromete o isolamento sonoro das fachadas nas quais é aplicado, entretanto, de acordo
com a pesquisa de Araújo (2010), já é possível desenvolver cobogós que funcionem como
componentes aliados na acústica arquitetônica para projetos em climas quentes e úmidos.
Uma das alternativas para alcançar bons resultados acústicos foi permitir que estes elementos
vazados promovessem uma boa ventilação, mas que bloqueassem parcialmente o ruído
externo.
Inicialmente, para desenvolver o estudo geométrico dos elementos vazados, a autora
criou um protótipo virtual para ter um contato primário com suas relações térmicas e
acústicas. A partir disso, por meio de uma simulação realizada com o uso do programa
computacional PHOENICS 3.2, que é baseado na mecânica dos fluídos computacionais
(CFD), foi analisado o desempenho deste protótipo em relação à resistência oferecida à
passagem da ventilação natural, com o intuito de avaliar o seu desempenho.
Após a definição das geometrias, a autora desenvolveu quatro protótipos físicos em
grande escala (Figura 35) que foram aplicados em um ambiente para fazer medições in situ,
com o intuito de avaliar o desempenho sonoro.
Figura 35. Modelo criado como elemento vazado acústico

Fonte: Araújo, B.C.D., 2010, p.67.

Foi realizada uma análise estatística das medições e se concluiu que é possível
desenvolver elementos vazados com melhor desempenho acústico. As análises sobre o
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comportamento da ventilação também ocorreram conforme o esperado, e os resultados da
simulação mostraram que a permeabilidade ao vento foi compatível com os protótipos dos
elementos vazados, tendo o vento se uniformizado após atravessá-los (Figura 36).
Os resultados revelaram o quão susceptível é a transmissão do ruído em
aberturas de ventilação, entretanto, resultados satisfatórios de isolamento
sonoro foram obtidos, principalmente em uma das montagens (bloco tipo
3, caixa), a qual apresentou desempenho similar ao bloco fechado com
um Índice de Redução de Ruído Padrão Global (Dntw) de 27 dB. Esta
montagem apresenta relação de área aberta satisfatória para promover a
ventilação natural dentro de um ambiente (confirmada pelo melhor
desempenho comparativo de ventilação dos blocos simulados), além de
apresentar isolamento sonoro superior ao de outros (poucos) elementos
existentes no mercado, com o objetivo de promover a ventilação natural e
reduzir a transmissão de ruído para se obter bom desempenho (ARAÚJO,
2010, p. 7).
Figura 36. Visualização do bloco vazado realizado pela simulação de ventilação natural

Fonte: Araújo, B.C.D., 2010, p. 167.

2.3 ANÁLISE DO DESEMPENHO LUMÍNICO
Segundo os autores Hopkinson, Petherbridge e Longmore (1966), para a obtenção de
uma boa iluminação, torna-se necessário equilibrar a quantidade de luz necessária ao
desenvolvimento de uma tarefa visual com uma adequada distribuição desta luz, para que se
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evite diferenças acentuadas entre o ambiente e o plano de trabalho, controlando também o
ofuscamento.
Durante séculos, a iluminação natural preocupou-se mais com a aparência do que com a
quantidade. Apenas durante as últimas décadas é que os princípios de engenharia sobre
iluminação e fotometria, desenvolvida por físicos e engenheiros a partir de
considerações sobre pequenas fontes luminosas, têm sido aplicados aos problemas de
iluminação natural. Até então, os arquitetos aprendiam a situar as janelas e a lidar com a
iluminação natural, como Vitruvius, que descreveu a relação existente entre a colocação
de janelas e os efeitos visuais no interior (HOPKINSON; PETHERBRIDGE;
LONGMORE, 1966, p. 25).

Os sistemas de iluminação são projetados visando o desempenho lumínico, porém, o
conforto visual é um aspecto que deve ser considerado, uma vez que está relacionado ao bemestar humano. Em vista disso, presume-se que sejam estudados os seguintes conceitos para
uma melhor compreensão na análise da metodologia e dos resultados realizados para esta
pesquisa:


Intensidade luminosa:
“ De uma fonte, numa dada direção, é a razão do fluxo luminoso dφv que sai da fonte

e se propaga no elemento de ângulo sólido cujo eixo coincide com a direção considerada, para
esse elemento de ângulo sólido:" (ABNT, 1991, p. 8) Unidade: Candela | Símbolo: I

(Equação 1)


Iluminância ou níveis de iluminância:
“Em um ponto de uma superfície, é a razão do fluxo luminoso dø incidente num

elemento de superfície que contém o ponto dado, para a área dA desse elemento”, conforme
mostra a Figura 37 (ABNT, 1991, p. 10). Unidade: Lux | Símbolo: E

(Equação 2)
Onde:
L é a luminância no ponto dado nas várias direções dos fachos elementares incidentes
do ângulo sólido dΩ;
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Ø é o ângulo entre qualquer um desses fachos e a normal à superfície no ponto dado;
dA é a área de uma seção desse facho que contém o ponto dado.
Figura 37. Definição de iluminância

Fonte: Adaptado de VIANNA; GONÇALVES, 2001, p.71.



Luminância:
“Numa direção dada e num ponto dado sobre uma superfície real ou imaginária, é a

grandeza definida pela fórmula:” (ABNT, 1991, p. 9). Na Figura 38 pode-se observar como é
a definição de luminância. Unidade: candela por metro quadrado |Símbolo: L

(Equação 3)
Onde:
d é o fluxo luminoso transmitido por um facho elementar que passa pelo ponto dado e
que se propaga no ângulo sólido dΩ, que contém a direção dada;
dA é a área de uma seção desse facho que contém o ponto dado;
ø é o ângulo entre a normal a essa seção e a direção do facho.
Figura 38. Definição de luminância

Fonte: Adaptado de VIANNA; GONÇALVES, 2001, p.71.
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Uniformidade:
Conceito usado para avaliar a distribuição do nível de iluminância sobre o plano de

tarefa, ou seja, quanto mais uniforme a iluminação sobre o plano de trabalho, melhor será a
luminânca no espaço interno (BERTOLOTTI, 2007).
Segundo Lima e Caram (2015) e de acordo com a norma NBR ISO/CIE 8995-1
(ABNT, 2013), a análise da uniformidade da luz é dada pela razão entre o valor mínimo e o
valor médio. Este valor não deve ser menor 0,7 na área de tarefa e nem que 0,5 no entormo
imediato.
É importante saber que quanto mais uniforme for a distribuição da luz no campo
visual, melhor será a visibilidade da tarefa e, segundo Souza (2011), os níveis médios,
máximos e mínimos de iluminância aceitáveis não são suficientes para avaliar a qualidade
visual de um ambiente interno, ou seja, a distribuição de iluminância neste espaço como um
todo e sobre a área de trabalho são parâmetros que integram essa avaliação. A uniformidade é
representada pela equação 4:

(Equação 4)
Onde:
U é a uniformidade;
Emin é o nivel de iluminância mínimo;
Eméd é o nível de iluminância médio.


Contraste:
De acordo com a norma NBR 5461 (ABNT, 1991 p. 19), contraste é:
uma grandeza associada a diferença de luminosidade percebida, geralmente definida
por uma fórmula em que se consideram as luminâncias dos estímulos considerados.
Por exemplo, ΔL/L na vizinhança do limiar de luminância, ou L1/L2 para luminâncias
muito mais elevadas.



Absortância e Refletância Solar das Superfícies
Um edifício está sujeito a absorver uma quantidade maior ou menor de calor quando

recebe a incidência da luz solar que é refletida pelo material utilizado nas superfícies opacas.
Sabe-se que o material utilizado nas superfícies dos elementos interfere diretamente na
quantidade de calor absorvida; se o material destas superfícies antingidas pela radiação solar
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possuir baixa absortância solar, dimuirá o calor nesta superfície e, consequentemente, o
consumo energético para refrigeração no ambiente interno.
Segundo Dornelles (2008), pelo modo como o envelope construtivo funciona
(absorção e reflexão de radiação solar) é possível controlar de maneira eficaz a quantidade de
calor que chega até o interior de um ambiente. Nota-se que as superfícies opacas, quando
pintadas em cores claras e lisas, apresentam baixa absortância solar e refletem mais do que
aquelas com cores escuras.
Atualmente o mercado disponibiliza uma grande variedade de tonalidades de cores,
entretanto, ainda de acordo com o estudo de Dornelles (2008), a cor não pode ser vista como
o único elemento que influencia a absortância solar das superfícies opacas, pois se trata de
uma sensação visual, podendo variar entre diferentes observadores. É preciso considerar
também as diversas características físicas que a superfície apresenta, já que estas influenciam
diretamente em sua absortância.
Existem algumas recomendações importantes para locais de trabalho com caráter
laborativo-produtivo e atividades com certa acuidade visual. O teto destes deve ser sempre
claro, pois é a principal superfície que colabora na reflexão da luz, adotando-se um
coeficiente de reflexão cerca de 70%, o que corresponde às cores claras. A segunda superfície
importante são as paredes, que também devem ser claras, adotando-se o coeficiente de
reflexão de aproximadamente 50%, pois envolve mobiliários, estantes, quadros nas paredes, o
que ajuda a diminuir o coeficiente médio de reflexão. Finalmente, o piso, que tem uma
liberdade maior em termos de uso de cores, pois contribui muito pouco no que diz respeito à
luz refletida, adotando-se o coeficiente de reflexão de aproximadamente 10% ou 20%
(VIANNA; GONÇALVES, 2001).
De acordo com a norma (ABNT, 2013), as iluminâncias de todas as superfícies são
importantes, e as faixas consideradas úteis para superfícies internas podem ser vistas na
Tabela 2.
Tabela 2. Superfícies de Refletâncias recomendadas pela norma
Superfícies

Reletância recomendada

Teto

0,6 – 0,9

Paredes

0,3 – 0,8

Piso

0,1 – 0,5

Fonte: Adaptado da norma NBR ISO / 8995 -1 (2013) p 4.
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No trabalho de Castro et al. (2003), foi investigada a relação entre a cor das paredes
externas de uma edificação e o seu comportamento em relação à radiação solar, ou seja,
analisou-se o ganho de calor solar das superfícies opacas e a trasmissão de calor destas para o
interior.

Para

isso,

foram

obtidos,

experimentalmente,

por

meio

da

técnica

espectrofotométrica, os valores de refletância à radiação de onda curta, isto é, ultravioleta,
visível e infravermelho, de várias cores de tintas utilizadas em pinturas externas.
Ainda na pesquisa de Castro et al. (2003), as amostras realizadas foram ensaiadas em
superfície real e também foram retiradas do próprio catálogo de fabricante. Nos resultados,
foram expostos os valores de refletância obtidos para as pastilhas e para as amostras do
catálogo, nas regiões do ultavioleta, visível, infravermelho e refletlância total, descritas na
Figura 39.
Figura 39. Valores de refletância obtidos para as pastilhas

Fonte: Adaptado de CASTRO et al., 2003, p. 73.

Na tabela acima, na coluna denominada “visível”, a cor Branca apresentou maior
refletância, com 88%, e a cor Preta, a menor, com 4%, enquanto as outras cores, das mais
claras para as mais escuras, também foram confirmadas como o esperado. Nos ensaios com as
amostras dos catálogos, os dados também foram justificados, conforme o esperado, na região
“visível”, obtendo a cor Branca o valor de refletância de 85% , a cor Preta, 4 %, e as demais
cores também se comportando como o esperado.
De acordo com Baker e Steemers (2002), as refletâncias influenciam na distribuição
de iluminação natural, reduzindo os constrastes existentes em um ambiente. A luz refletida
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normalmente traz uma importante contribuição para os lugares mais críticos do espaço, onde a
iluminação direta é mínima.
Com relação à luz direta, quando esta ilumina um cômodo ou quando esta incide sobre
o chão do lado externo da janela, ocorre uma alteração no equilíbrio da iluminação. Uma
mancha solar pode ser muito mais brilhante do que qualquer outra superfície, e a luz que for
refletida pelo espaço dominará o padrão claro e escuro do ambiente, como se pode observar
na Figura 40. O teto e as superfícies internas são refletidos pela luz do sol, ocasionando uma
homogeneidade da luz no ambiente, uma vez que as superfícies da mesma estão pintadas na
cor clara, possibilitando, assim, uma reflexão cruzada entre as superfícies (TREGENZA;
LOE, 2015 p.15).
Figura 40. Reflexão cruzada entre as superfícies de um recinto

Fonte: TREGENZA; LOE, 2015, p.15.

Segundo Roriz, V., Caram e Roriz, M. (2012), além das superfícies lisas, existem
outras, típicas das edificações, que possuem obstáculos possíveis de alterar bastante seu
próprio comportamento em relação aos fluxos por radiação, que seriam as imperfeições, as
saliências e as reentrâncias nelas existentes. Estes obstáculos podem não só ampliar a área
efetiva de troca de calor, como também criar sombras e reflexões. Para isso, ao invés de
considerar as superfícies lisas e planas, foram realizados procedimentos de cálculos para
avaliar a influência desses obstáculos, exemplificando também a importância das correções
aplicadas nas propriedades radiativas das superfícies. O programa utilizado para essa pesquisa
foi o EnergyPlus, o qual foi elaborado para uma edificação simples que foi submetida ao
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longo de 1 ano ao clima da cidade de Brasília. Os resultados revelaram que há diferenças de
até 2,8ºC nas temperaturas internas ao adotar absortâncias e emitâncias efetivas.
Uma observação relevante, referente à refletância e à absorção, é feita por Coutinho:
“é importante escolher cuidadosamente os materiais, no que se refere à textura e à cor, e
conhecer os coeficientes de reflexão e absorção, aspectos que influenciam o comportamento
lumínico e térmico do espaço” (COUTINHO, 2009. p. 10).
O uso estratégico de materiais com uma boa reflexão em determinadas superfícies que
compõem o ambiente proporciona uma iluminação mais eficiente, possibilitando a obtenção
de uma melhor distribuição de luz no espaço e a redução do uso de iluminação artificial.
2.3.1 Análise do Desempenho de Iluminação Natural quanto ao Uso de Dispositivos de
Sombreamento
A iluminação natural sempre fez parte dos estudos da arquitetura ao longo dos tempos.
Atualmente, as pesquisas desta área estão bastante relacionadas às questões ambientais
atualmente vigentes como: a necessidade da redução do consumo de energia e das cargas
térmicas, o controle de ofuscamento e constraste excessivos, a garantia de que os níveis de
iluminância sejam mais satisfatórios, assim como o bem-estar aos usuários e uma melhor
produtividade dos mesmos (SILVA, 2007).
Neste sentido, os componentes de passagem de luz têm a função de permitir que a luz
ingresse no interior do edifício. São eles: as janelas, os sheds e as superfícies transparentes ou
translúcidas, nos quais podem ser acrescentados os elementos de proteção, com o intuito de
permitir o equilíbrio entre a radiação solar, luz e calor, mantendo a visão para o exterior e a
ventilação natural (SILVA, 2007).
Em relação aos dispositivos de sombreamento, há diversos trabalhos que avaliam o
desempenho térmico, lumínico e energético dos ambientes nos quais estes dispositivos são
utilizados, principalmente pesquisas sobre os brises e as prateleiras de luz.
No estudo de Lima e Bittencourt (2012), foram avaliados os brises estáticos em
relação aos aspectos de iluminação natural e ganhos térmicos solares pela janela, por meio de
simulação computacional (TropLux e DesignBuilder), em um ambiente genérico de escritório.
Também se levou em consideração o ambiente refrigerado artificialmente e a utilização de
lâmpadas. Os resultados mostraram que os brises com mesma máscara de sombra alteram o
desempenho térmico e luminoso devido as características de refletância e inclinação das aletas
desses dispositivos de sombreamento.
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No trabalho de Gutierrez (2004), foi avaliado o desempenho térmico do brise, em
relação à radiação solar incidente em ambientes com aberturas protegidas. Foram
selecionados dispositivos testados, levando em consideração as tipologias e materiais
utilizados em construções da arquitetura moderna brasileira entre os anos 1930 e 1960. A
metodologia foi realizada, avaliando o desempenho térmico e testando protótipos de brise
horizontal e vertical em madeira e concreto, e elemento vazado (concreto), fixos, expostos nas
fachadas norte ou oeste, durante uma semana em cada orientação, nos períodos próximos aos
equinócios e solstícios de verão e inverno. Foram verificados um sistema de aquisição de
dados com as váriaveis ambientais (temperatura do ar, umidade relativa, radiação solar,
pluviosidade, direção e velocidade dos ventos), e variáveis medidas nos protótipos
(temperaturas do ar e superficiais). Nos ensaios realizados, os resultados mostraram uma
redução pontual de até 4,14ºC na temperatura interna, sendo o melhor desempenho térmico, o
da tipologia combinada, enquanto que o brise vertical fixo perpendicular à fachada foi o que
apresentou o pior resultado na fachada oeste, contrariando indicações usuais da literatura
arquitetônica.
Quanto à eficiência térmica dos cobogós, ainda que haja poucos estudos, é possível a
citação de alguns trabalhos, como o artigo dos autores Grossa e Barozzi (1987), no qual os
eles avaliam uma combinação de elementos horizontais e verticais que formam um sistema de
sombreamento do tipo eggcrate, frequentemente utilizado na concepção arquitetônica de
fachadas de edifícios. Nesse trabalho foram discutidos os efeitos da geometria da janela e a
projeção dos eggcrate, utilizando um método analítico-numérico, com a função de analisar o
efeito de sombreamento de uma tal estrutura em janelas verticais de orientação azimutal
arbitrária. O efeito das reflexões das paredes de eggcrates é contabilizado na análise, assim
como a diária e os dados de radiação solar de médias mensais também foram apresentados
para as janelas sombreadas, localizadas em Veneza (45,40° de latitude do norte). Esses
dispositivos de sombreamento são comumente usados em países do Mediterrâneo para reduzir
as cargas de aquecimento em edifícios, especialmente durante o verão. Muitas vezes estes
consistem em estruturas não-móveis, tais como saliências, lâminas verticais ou composição de
ambos (eggcrate) e, idealmente devem ser concebidos para minimizar sombreamento durante
o inverno.
Segundo Lau et al (2016), na Malásia, alguns edifícios de escritórios que se
encontravam em condições climáticas quentes e úmidas e apresentavam fachadas altamente
envidraçadas apresentaram quase 2,3% de aumento da demanda de energia. Esses edifícios
enfrentaram um grande problema de superaquecimento devido à alta radiação solar, sendo
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necessário o uso do ar condicionado. Devido a essa situação, foi investigado o potencial de
três tipos de dispositivos de sombreamento para poupar a energia, sendo estes aplicados em
diferentes orientações de fachada. Também foram verificadas as diferenças na economia de
energia de resfriamento quando os dispositivos de sombreamento foram aplicados na fachada
de vidro com diferentes configurações e performances térmicas, por meio do programa de
simulação térmica conhecido como IES (VE). Foram simulados vinte modelos de edifícios,
aplicados com diferentes dispositivos de sombreamento (incluindo também os eggcrates), em
diferentes orientações da fachada, sendo avaliado também o alto e baixo desempenho dos
vidros. Os resultados das simulações indicam que prédios de escritórios localizados na
Malásia utilizam cerca de 45,9% da energia total do edifício para fins de resfriamento. Neste
estudo foi recomendada a priorização de dispositivos de sombreamento nas fachadas leste e
oeste e também se evidenciou a capacidade dos elementos vazados (eggcrates) de produzir
maiores economias de energia em comparação aos dispositivos que apresentassem lâminas
verticais ou horizontais. Dessa forma, pode se concluir que, sob o clima quente e úmido da
Malásia, a utilização de dispositivos de proteção solar é mais eficaz na obtenção de
refrigeração que a utilização de vidros de alto desempenho.
O artigo de Marçal, Soares e Souza (2013), apresenta uma análise de dois elementos
vazados aplicados nas fachadas, desenvolvidos para atuar como estratégias em diferentes
condições bioclimáticas, sendo um deles, o cobogó, um elemento construtivo que amplia o
sistema de aberturas da construção, aumentando o fluxo de ar e impedindo a entrada excessiva
de radiação solar para o interior da edificação. Foram pesquisados os pontos comuns dos
componentes arquitetônicos em obras análogas que utilizam a mistura dos sistemas de
fechamento e proteção solar como envelope de fachada. Os resultados obtidos mostram que,
em relação à análise térmica, a introdução de novos materiais e tecnologias de cobogós pode
trazer benefícios significativos no desempenho térmico da construção.
2.4 FERRAMENTAS DE ANÁLISE DE ILUMINAÇÃO NATURAL
Segundo Baker, Fanchiotti e Sttemers (1993) existem três tipos de metodologia que
podem avaliar de forma qualitativa a iluminação natural. São elas: os métodos gráficos
simplificados, as simulações com modelos de escala reduzida e as modelagens matemáticas
com simulações computacionais.
Nesta pesquisa será avaliado o desempenho lumínico a partir do modelo
computacional e dos modelos de escala reduzida.
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2.4.1 Simulação Computacional de Iluminação Natural
Atualmente existem vários programas de simulação computacional no mercado, que
possibilitam de forma acessível e eficaz avaliar o comportamento físico da luz natural,
otimizando o uso de energia, reduzindo o seu custo e proporcionando condições de conforto
aos usuários. Entre os diversos programas computacionais de iluminação existentes, alguns
deles serão descritos brevemente:


Radiance - Synthetic Imaging System – SIS
Radiance é um programa que foi desenvolvido por Grag Ward no laboratório

Lawrence Berkeley, na Califórnia. É um programa complexo, que permite conseguir
resultados bastante precisos por meio de folhas de dados ou informações gráficas, além de
fornecer comportamento fotométrico de geometrias complexas de um determinado ambiente.
(LOUÇANO, 2009). Sua desvantagem é que o seu uso exige um grande conhecimento, sendo
necessário investir muitas horas para a sua capacitação (TEIXEIRA, 2004).


Troplux
É um programa desenvolvido por Ricardo Cabús, pela Universidade Federal de

Alagoas para avaliação da iluminação natural em ambientes construídos, que permite
processar edifícios com uma geometria complexa. A ferramenta analisa as distribuições de
luminância de céu, configuráveis pelo usuário, assim como as padronizadas pela CIE. Além
disso, avalia também materiais com transmissão e reflexão difusa, especular e mista, bem
como opacas, transparentes e translúcidas (CABÚS, 2005).


Relux
É um programa desenvolvido pela Relux Informatik AG na Suíça. Sua função é

simular a iluminação no interior de um ambiente, levando em consideração a iluminação
natural e a artificial. Apresenta uma interfase simples e há possibilidade de criar imagens
realísticas, que podem ser visualizadas em três dimensões, além de ter uma vasta biblioteca de
luminárias, sensores e lâmpadas de diversos fabricantes. Para o cálculo das simulações, é
utilizado o método Radiosity; já no caso de processamento de imagens, é usado o método Ray
Tracing (CABRAL, 2013).
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Dialux
O DIALux, selecionado para esta pesquisa, é um programa computacional gratuito que

possui uma interface gráfica de fácil utilização e realiza o cálculo da quantidade e
disponibilidade de iluminação natural e artificial no ambiente interno. Por meio deste
programa, é possível obter parâmetros suficientes para a composição da fachada, realizando,
de modo realístico, pré-visualizações das soluções.
O programa simula a incidência de luz em ambientes externos e internos das várias
grandezas lumínicas de uma edificação. Segundo Ekren, Dursun e Aykut (2008) é possível
compor vários formatos de um ambiente, tais como retangular, quadrado, polígono, em forma
de L ou de acordo com as formas projetadas pelo usuário. Os tipos de céu utilizados pelo
programa equivalem aos da CIE, que possui três possibilidades de céu para as simulações (céu
claro, céu encoberto e céu parcialmente encoberto).
Segundo JOSÉ (2015), o programa DIALux foi testado e validado segundo as normas
internacionais (EN12464; ISO 8995; EN1838; EN13201), no laboratório de credenciamento
de iluminação DIAL. Seus resultados são compatíveis com o relatório técnico CIE 171: 2006,
que foi publicado para o teste de precisão de programas de simulação computacional de
iluminação. Além disso, o programa também importa e exporta arquivos de programas CAD.
Os principais dados de entrada (inputs) em programas de simulação estática
correspondem à latitude do local, à geometria do ambiente, à área, à posição e à orientação
das aberturas. Os principais dados de saída (outputs) fornecidos são os níveis de iluminâncias
e luminâncias, imagens renderizadas do espaço arquitetônico, gráficos de cinzento e imagens
em false colour (SANTOS, 2012).
Abaixo, as Figuras 41, 42, 43 e 44 respectivamente mostram algumas formas de
apresentação: uma representação em 3D de um ambiente, uma planta de linhas isográficas,
um gráfico de níveis cinzento e uma planta de valores e imagem em cores falsas.
Figura 41. Representação em 3D
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As plantas de linhas isográficas (Figura 42) são representadas por curvas que unem os
pontos de mesma iluminância, possibilitando o reconhecimento das regiões com maior ou
menor nível de iluminância por meio da proximidade das curvas: quanto mais próxima estas
estiverem entre si, maior a estratificação da iluminação (FONSECA; PEREIRA; CLARO,
2010).
Figura 42. Planta de linha isográfica

A Figura 43 mostra a planta dos níveis de cinzentos, cuja representação gráfica se dá
por meio de uma legenda com vários graus de luminosidade.
Figura 43. Planta dos níveis de cinzentos

Na Figura 44 se encontra a planta de valores, que representa uma distribuição pontual
dos níveis de iluminação (lux). Esta permite com clareza verificar qual é o nível exato de
iluminância de um determinado ponto da zona de trabalho.
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Figura 44. Planta de valores

A Figura 45 mostra uma imagem em cores falsas, denominadas false colour, que permite, à
primeira vista, uma análise quantitativa, e é definida como uma apresentação de iluminâncias
ou luminâncias com intervalos de valores e gradientes de cores livremente definidas.
Figura 45. Imagem em cores falsas

O estudo destes cinco dados de saída permite analisar o ambiente lumínico de uma
determinada zona com precisão.
A seguir serão apresentados alguns trabalhos que utilizaram o programa DIALux
como ferramenta para análise de iluminação natural, com a intenção de garantir a
confiabilidade dos resultados.
Maioli e Alvarez (2013) utilizaram prateleiras de luz em uma simulação comparativa
de desempenho em relação ao vidro refletivo utilizado na tipologia das edificações comerciais
da cidade de Vitória. Foram desenvolvidos dois modelos de sala padrão, baseados nas
edificações deste mercado, porém, um deles utilizou prateleiras de luz e o outro se manteve
com o vidro refletivo. O programa computacional aplicado nas simulações foi o DIALux. Os
autores analisaram as iluminâncias em 5 pontos de cálculo no interior da sala na qual havia a
utilização das prateleiras de luz e, ao compará-las com os resultados obtidos na outra sala,
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comprovaram a eficiência das prateleiras em uniformizar a luz no interior do ambiente,
evitando assim os ganhos térmicos e o desconforto visual.
Santos et al (2010), avaliaram o desempenho da luz natural em salas de aula, adotando
como objeto de estudo um edifício escolar (Escola Irmã Maria Horta) em Vitória-ES, por
meio do programa Dialux. Os resultados levaram a uma proposta de redução dos efeitos
indesejáveis da luz natural por meio de intervenções arquitetônicas pontuais, e permitiram
concluir que o sistema de iluminação artificial de salas de aula em Vitória-ES poderá
permanecer desligado entre 90% e 100% dos momentos simulados.
A pesquisa realizada por Sakaragui e Harris (2010) traz uma metodologia para a
elaboração de elementos vazados, que permitam a construção de fachadas compositivas a
partir de uma família de módulos provenientes de uma mesma unidade modular. O método
desta pesquisa é composto de duas etapas: a primeira consiste no desenvolvimento da família
de cobogós e na realização de simulações para auxiliar a tomada de decisões relacionadas ao
projeto; já a segunda etapa foi realizada por meio de simulações, utilizando o programa
DIALux como ferramenta, as quais permitiriam a realização de estudos, considerando as
necessidades reais de iluminação no interior do ambiente analisado.
A base deste método foi a manipulação da luz necessária no interior do edifício a
partir do desenvolvimento de famílias de cobogós com variações de cheios e vazios em suas
modulações.
As simulações computacionais são de fato importantes, pois são programas que
consistem em uma ferramenta de análise útil à compreensão do edifício como um todo,
considerando as relações entre os diversos sistemas prediais que interferem no consumo de
energia e no conforto ambiental. Essas ferramentas auxiliam o projetista a obter resultados
precisos e confiáveis referentes à iluminação e suas variáveis, tendo como principais
vantagens a rapidez nos resultados e a possibilidade de análise e comparação de diversas
soluções de projeto.
2.4.2 Simulação de Insolação de um Modelo Físico
Os modelos físicos em escala reduzida dos edifícios são utilizados em todo o mundo,
com a função de colaborar com o projeto de iluminação natural (BAKER; STEMERS, 2002).
Segundo Argoud (2005), o uso de softwares de imagens realistas para análise e criação de
projetos arquitetônicos é uma ferramenta que oferece resultados satisfatórios, porém,
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aproximados, e que devem ser complementados por outros métodos de análise, como por
exemplo, o uso de maquetes físicas.
De acordo com Moore (1985), há duas maneiras de simular a iluminação natural nos
modelos em escala: o uso do céu real, método mais fácil e barato, mas que resulta em
condições de estudo muito variáveis e de pouco controle, e o uso de céu artificial, no qual as
condições são estáveis, porém, seu uso é limitado somente para estudos sob céu nublado e de
tamanho finito.
Para avaliações qualitativas, é necessária a definição espacial de um projeto e da
produção em escala reduzida de um modelo que reproduza com o maior grau de precisão
possível o espaço interior. A maquete em escala reproduz de maneira simultânea todas as
contribuições e características da iluminação natural no interior de um espaço arquitetônico,
não só pela entrada da luz direta através das aberturas do edifício, como também pela reflexão
nas superfícies internas e externas. Nesse tipo de análise, é possível avaliar as características
da iluminação no interior das maquetes, identificando zonas de contraste, zonas com excesso
ou deficiência de luz e desempenho das aberturas, além de simular também fechamentos
translúcidos e demais componentes do sistema de iluminação (CASTAÑO, 2007).
Para avaliações quantitativas de iluminação, as condições de variabilidade do céu real
podem afetar consideravelmente, em até 15%, o levantamento de dados de iluminação no
interior dos modelos, mesmo em dias aparentemente idênticos (MOORE, 1985).
O modelo físico para o estudo de aberturas individuais da edificação tem a finalidade
de investigar o comportamento da luz em determinada abertura ou por meio de elementos de
proteção solar. No entanto, deve-se considerar que, para o desenvolvimento de avaliações
quantitativas precisas, é necessário contar com o instrumento como o luxímetro. O luxímetro
se define como “um sensor fotométrico, geralmente de silício ou selênio, com um filtro de
correção óptica, conectado a um circuito de tratamento do sinal (linearização e amplificação)
com um visor digital ou analógico” (ABNT, 2005d, p. 2).
O outro ponto importante é que as medições das condições internas de iluminação,
verificadas por meio do luxímetro, caracterizam condições pontuais de iluminação. Dessa
forma, as fotocélulas devem ter as menores dimensões possíveis, com a recomendação de que
para os modelos em escala reduzida não devem utilizar sensores maiores do que 0,03 m2 na
escala do modelo e, para sensores circulares, o seu diâmetro não deve ser superior a 20 cm na
escala do modelo. Por exemplo: para um modelo executado em escala 1:20, o diâmetro
máximo aceitável para o sensor será d = 20/20 = 1 cm; em escala 1:40, d = 20/40 = 0,5 cm.
NBR 15215-4 (2005d).
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A parte interna dos materiais que irão compor as superfícies do modelo reduzido deve
ser representada com precisão, sendo escolhida em termos de transparência ou opacidade,
fator de reflexão e textura que interfere na difusão das superfícies. Já a superfície externa do
modelo não necessita de acabamento para a análise de iluminação, pois a aparência do
edifício tem pouco ou nenhum impacto na qualidade da iluminação interna, exceto nas
situações em que essa superfície externa faça parte da estratégia de iluminação (PEREIRA,
2006).
De acordo com Baker e Steemers (2002), algumas principais regras devem ser
constatadas na construção do modelo reduzido, como a utilização dos materiais nas paredes,
que devem ser totalmente opacas, e as junções das superfícies externas, que devem ser
vedadas, impedindo que ocorra vazamento de luz. O coeficiente de reflexão interno e externo
deve ser o mais próximo prossível das superfícies do edifício real; a geometria do edifício
deve ser precisa e, deve-se prever também as aberturas para a entrada de sensores de
iluminação e câmeras. Na Figura 46, podem ser observados alguns requisitos importantes que
devem ser considerados na construção de um modelo reduzido.
Figura 46. Requisitos para construção do modelo reduzido.

Fonte: EGAN, M.J (1983 apud PEREIRA, D.C.L., 2006, p. 96).

_______________
EGAN, M.J. Concepts in architectural lighting. New York: McGraw-Hill, 1963. 270p.
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Segundo Pereira (2006), a escala ideal para a contrução do modelo físico depende do
propósito que se pretende alcançar. A Tabela 3 mostra as escalas em relação ao tipo de
investigação a ser feita sobre a iluminação natural.
Tabela 3. Escala em relação ao tipo de investigação a ser feita sobre a iluminação natural.

Escala
1:200 – 1:500

Objetivos
Para projeto preliminar e desenvolvimento do conceito;
Para fornecer o aspecto volumétrico do projeto;
Para estudar a sombra criada pelo futuro edifício ou pelos edifícios do
entorno

1:200 – 1:50

Para estudar a penetração da luz direta do Sol nos edifícios;
Para estudar a luz difusa em um grande espaço

1:100 – 1:10

Para considerar o refinamento de detalhes em componentes do espaço;
Para obter vistas do interior bastante detalhadas;
Para o estudo preciso da luz e a penetra~ção da luz direta

1:10 – 1:1

Para integrar componentes industriais críticos;
Para considerar dispositivos usados para o projeto de iluminação natural
que não podem ser reduzidos em escala;
Para fazer a avaliação de um sistema avançado de iluminação natural
através do monitoramento e avaliação do usuário.

Fonte: Adaptado de RUCK et al., 2000, p.73.

Alguns estudos experimentais de simulação de insolação por meio de maquete física
têm demonstrado que a utilização destes modelos reduzidos é eficaz para compreender o
comportamento da luz solar de maneira qualitativa e quantitativa de um ambiente estudado.
Argoud (2005) realizou um modelo físico de uma capela, baseada na obra de Tadao
Ando, conhecida como “Church of the Light”, retratando como é possível desenhar o lugar
por meio do uso consciente da luz. A posição desse modelo em relação à luz natural foi
orientada por meio do uso do relógio de sol, produzido para a Latitude 34º40’N, que
representa a mesma latitude de Osaka, no Japão. Neste estudo, a maquete também foi
comparada com os modelos virtuais, concluindo que o resultado obtido através do modelo
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físico é muito superior, reproduzindo de forma mais fiel o comportamento da luz dentro da
capela.
Outro estudo, realizado por Macêdo (2002), analisou o desempenho térmico e
luminoso de sistemas de iluminação que utilizam a luz direta do sol, com o objetivo de
verificar a sua adequação a uma dada latitude ou condição climática. Para isso, foram
analisados seis tipos de sistemas de iluminação (seis maquetes com ambientes idênticos, nas
quais variavam apenas o tipo de abertura e de sistema de iluminação natural), investigados por
meio de modelos em escala e sob condições de céu real. O método foi dividido em dois
grupos de medições: o de medições dos níveis de iluminância, através de fotocélulas nos
modelos em escala reduzida e o de medições do fluxo de calor, que atravessa os mesmos
sistemas inseridos na maquete, através do uso do radiômetro de abertura. Os resultados
demonstraram que os sistemas de iluminação natural que utilizam a luz direta do sol podem
filtrar a radiação solar, proporcionando iluminação com níveis de iluminância adequados,
distribuição da luz mais uniforme e ganhos térmicos reduzidos. As aberturas laterais com
prateleira de luz espelhada, com veneziana e a abertura zenital com sistema de seleção angular
foram os três únicos sistemas que apresentaram os melhores desempenhos térmicos e
luminosos.
Silva (2005) avaliou o potencial de economia de energia quando se utiliza o sistema de
dutos de luz (dutos com diferentes seções – quadrada e retangular), quantificado por meio do
monitoramento de maquetes, sendo estas comparadas ao desempenho de sistemas
convencionais de iluminação natural. As variáveis como a geometria, a refletância interna e a
orientação do duto de luz, assim como as condições de céu e sua influência na iluminação do
ambiente interno, também foram avaliadas. Os resultados indicam que o duto de luz de seção
quadrada foi o que apresentou uma maior eficiência em relação aos dutos de luz com seção
retangular.
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3. METODOLOGIA
3.1 Definições gerais
A metodologia adotada para o desenvolvimento deste trabalho encontra-se dividida em
três etapas: a primeira etapa consiste na preparação, visando as definições dos parâmetros
para serem analisados; a segunda é referente às simulações computacionais e aos ensaios
experimentais; e a terceira descreve como os resultados foram analisados. As etapas
metodológicas utilizadas estão detalhadas a seguir:
- A primeira etapa se refere à definição dos modelos geométricos das salas de
escritórios, por meio de levantamento de dados para a seleção das latitudes, visando a escolha
das geometrias dos cobogós que serão analisados, e também se refere à escolha de algumas
variáveis, como a orientação das aberturas, os materias das superfícies internas do ambiente e
os períodos simulados. Esses parâmetros, por meio de simulações (computacional e maquete
física), servirão de base para as investigações;
- A segunda etapa consiste no uso de simulações computacionais e na elaboração do
modelo físico reduzido para medições experimentais;
- A terceira etapa processa e analisa os resultados obtidos nas simulações feitas
anteriormente, baseando-se nos parâmetros de análise, como o nível de iluminância e a
uniformidade da luz, a fim de se avaliar o potencial de aproveitamento da iluminação natural.
3.2 Etapa de preparação
3.2.1 Latitudes
O desenvolvimento desta pesquisa constituiu-se em uma análise comparativa do
desempenho lumínico de diferentes geometrias de cobogós em edifícios de escritórios, em
função das quatro latitudes selecionadas. A latitude é um dos parâmetros que exerce grande
influência na quantidade e na disponibilidade de luz natural que chega ao solo, sendo,
portanto, fundamental simular as salas de escritório em função de diferentes latitudes.
É importante destacar também que o Brasil abrange uma ampla faixa de latitudes (5ºN
à 34ºS); para localidades próximas à linha do equador, a fachada sul recebe insolação, e é
simétrica na latitude 0º em relação ao Norte, já para as cidades meridionais, a demanda de
radiação é diferente, chegando a locais onde se faz necessária a insolação no período de
inverno (GUTIERREZ, 2004).
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Nesta pesquisa foram selecionadas quatro latitudes que abrangem a maior parte do
território brasileiro (0°, -10°, -20° e -30°), conforme mostra a Figura 47.
Figura 47. Latitudes selecionadas

Fonte: Adaptado de LABORATORIO DE CONFORTO AMBIENTAL, 2005.

Algumas capitais brasileiras foram destacadas, de forma a facilitar a verificação da
localidade de algumas cidades inseridas nas latitudes em estudo (0º, -10º, -20º, -30º), e
também para investigar qual a influência destas latitudes no comportamento da luz natural,
enfatizando a proteção das aberturas, por meio dos cobogós, e a incidência de radiação solar
direta, mesmo quando há índicios de que não há necessidade dessa proteção.
Quanto à analise solar, observa-se na Tabela 4 a trajetória solar das latitudes 0, -10,
-20, -30; na latitude 0, referente às regiões mais próximas à linha do equador, é possível notar
que o percurso aparente do Sol é simétrico na parte norte e sul da abóboda, enquanto que nas
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latitudes -10, -20, -30, nota-se um aumento gradual da inclinação solar voltada para o norte,
respectivamente. Segundo Capistrano (2008), as latitudes mais distantes da linha do equador
terão maior duração da luz do dia nos períodos de verão e menor nos períodos de inverno,
enquanto que as latitudes mais próximas a esta linha, terão a duração da luz do dia com
menores alterações no inverno e no verão.
Na latitude -30º, a orientação norte é a que recebe maior insolação no decorrer do ano.
Isto ocorre porque a cidade está situada em uma região fora dos trópicos e o sol nunca alcança
o zênite. No dia 22 de junho, a altura solar é a menor do ano, crescendo até 22 de dezembro e
voltando a decrescer até atingir outra vez a menor altura em 22 de junho.
Em um dia claro, a intensidade da luz, adquirida diretamente da radiação solar, varia
conforme a espessura da camada atmosférica atravessada pelos raios solares. Isto acontece em
função do ângulo do Sol sobre a superfície terrestre. Portanto, a iluminação natural é menos
intensa ao nascer e ao pôr do sol do que ao meio dia; do mesmo modo, é menos intensa em
latitudes mais altas do que nas mais baixas (VIANNA; GONÇALVEZ, 2001).
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Tabela 4. Latitudes definidas para o estudo
Latitude

Cidades

Características

0º

Belém (PA)

A cidade está
situada próximo à
Linha do Equador

-10º

Aracaju (SE)

A cidade está
situada próximo à
Linha do Equador

-20º

Vitória (ES)

A cidade está
situada entre a
Linha do Equador
e o Trópico de
Capricórnio

-30º

Porto Alegre (RS)

É a cidade mais
distante da Linha
do Equador.

Trajetória solar

Fonte: Adaptado do programa Sunpath (RORIZ, 2000; FROTA, 2004).

É possível observar também as cartas solares das quatro latitudes selecionadas
(Figuras 48, 49, 50 e 51), concebidas por meio de projeção estereográfica do percurso solar na
abóboda celeste para vários períodos do ano, indicando também as horas do dia. Para reforçar
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a questão da importância da radiação solar sobre a superfície da Terra, são expostas nas
Tabelas 5, 6, 7 e 8 a altura solar e o azimute no solstício de verão e inverno em cada latitude
mencionada anteriormente e de maneira respectiva.
Figura 48. Carta solar para a latitude 0º com destaque na trajetória solar na orientação Norte
(esquerdo) e Oeste (direito)

Fonte: Adaptado do programa Analysis SOL-AR (LAMBERTS; MACIEL, 2006).

Tabela 5. Altura solar e azimute da latitude 0º no solstício de verão e inverno
8h

Verão

10h

12h

14h

16h

Al

Az

Al

Az

Al

Az

Al

Az

Al

Az

27,95

115,92

53,54

129,47

68,00

180

53,54

230,53

27,95

244,08

26,65

244,08

Período de insolação na Face Norte: não bate sol ;
Período de insolação na Face Oeste: das 12h até 18h18
Inverno

26,65

62,75

51,64

47,66

65 ,10

0

51,64

312,34

Período de insolação na Face Norte: 6h15 até 18h16 ;
Período de insolação na Face Oeste: das 12h até 18h16

Al – Altura
Az – Azimute
Fonte: Adaptado do programa CalRadSol (RORIZ, 2013).
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Figura 49. Carta solar para a latitude -10º com destaque na trajetória solar na orientação Norte
(esquerdo) e Oeste (direito)

Fonte: Adaptado do programa Analysis SOL-AR (LAMBERTS; MACIEL, 2006).

Tabela 6. Altura solar e azimute da latitude -10º no solstício de verão e inverno
8h

Verão

10h

12h

14h

16h

Al

Az

Al

Az

Al

Az

Al

Az

Al

Az

31,72

110,93

58,81

117,66

77,46

180

58,81

242,34

31,72

249,07

22,03

301,01

Período de insolação na Face Norte: Não bate sol ;
Período de insolação na Face Oeste: das 12h até 17h49
Inverno

22,03

58,99

44,81

40,29

55,64

0

44,81

319,71

Período de insolação na Face Norte: 5h 46 até 17h14
Período de insolação na Face Oeste: : das 12 até 17h14

Al – Altura
Az – Azimute
Fonte: Adaptado do programa CalRadSol (RORIZ, 2013).
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Figura 50. Carta solar para a latitude -20º com destaque na trajetória solar na orientação Norte
(esquerdo) e Oeste (direito)

Fonte: Adaptado do programa Analysis SOL-AR (LAMBERTS; MACIEL, 2006).

Tabela 7. Altura solar e azimute da latitude -20º no solstício de verão e inverno
8h

Verão

10h

12h

14h

16h

Al

Az

Al

Az

Al

Az

Al

Az

Al

Az

34,53

105,17

62,00

102,27

86,71

180

62,00

257,73

34,59

254,83

17,06

303,79

Período de insolação na Face Norte: não bate sol;
Período de insolação na Face Oeste: das 12h às 18h20
Inverno

17,06

56,21

37,49

35,32

46,30

0

37,49

324,68

Período de insolação na Face Norte: das 06h16 até 17h09
Período de insolação na Face Oeste: das 12h às 18h20

Al – Altura
Az – Azimute
Fonte: Adaptado do programa CalRadSol (RORIZ, 2013).
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Figura 51. Carta solar para a latitude -30º com destaque na trajetória solar na orientação Norte
(esquerdo) e Oeste (direito)

Fonte: Adaptado do programa Analysis SOL-AR (LAMBERTS; MACIEL, 2006).

Tabela 8. Altura solar e azimute da latitude -30º no solstício de verão e inverno
8h

Verão

10h

12h

14h

16h

Al

Az

Al

Az

Al

Az

Al

Az

Al

Az

36,60

98,26

62,50

83,46

83,45

0

62,50

276,34

36,60

261,74

11,44

305,85

Período de insolação na Face Norte: das 9h até às 15h15;
Período de insolação na Face Oeste: das 12h às 18h35
Inverno

11,44

54,15

29,28

31,73

36,55

0

29,28

328,27

Período de insolação na Face Norte: das 07h21 até 17h32
Período de insolação na Face Oeste: das 12h às 18h35

Al – Altura
Az – Azimute
Fonte: Adaptado do programa CalRadSol (RORIZ, 2013).
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3.2.2 Geometria das salas hipotéticas avaliadas
As simulações foram avaliadas em função das condições do uso de iluminação
natural em ambientes típicos de escritórios. Para a elaboração de um modelo hipotético,
tomou-se como base escritórios no formato retângular, pois, segundo Chaves (2012),
são essas as configurações que mais se encontram no mercado imobiliário e, de acordo
com Lamberts, Ghisi e Ramos (2006), 62% dos edifícios apresentam essa geometria.
Com o propósito de investigar o comportamento da iluminação em função do
formato do ambiente, foram desenvolvidas duas salas hipotéticas de escritório, que
apresentam as seguintes dimensões: 4,00m X 8,00m (S1) e 8,00m X 4,00m (S2), sendo
ambas com o pé direito de 3,00 m, resultando em um volume de 96 m³ (Figura 52).
Estas dimensões foram selecionadas de acordo com os formatos existentes no mercado e
dispõem de mesma área, porém, a inserção somente do vidro ou do vidro mais o cobogó
na fachada é feita utilizando tanto o lado maior quanto o menor da sua forma retangular.

Figura 52. Dimensões (largura e profundidade) das salas simuladas

Levando em consideração que os níveis de iluminância próximos às aberturas
das janelas são notavelmente mais altos do que os níveis mais distantes destas, optou-se
por variar essas dimensões, com o propósito de pesquisar quais os meios que podem
melhorar a uniformidade da luz.
3.2.3 Orientação da abertura
Para comparar o desempenho das diferentes possibilidades de proteção solar
(tipologias de cobogós, vidro ou utilização simultânea destes elementos), simulou-se
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duas salas (S1 e S2), com as aberturas orientadas para o Norte (0º) e para o Oeste
(270º), respectivamente, como consta na Tabela 9. Estas orientações foram escolhidas
por serem diferentes quanto à disponibilidade da luz e quanto à incidência solar nos
ambientes. A fachada norte, segundo Macêdo (2002), é a orientação que mais favorece a
utilização de dispositivos fixos para o sombreamento e redirecionamento da luz direta
do sol, durante todo o ano, enquanto a fachada oeste recebe uma maior radiação no
período da tarde.
Tabela 9. Ambientes simulados com indicação das faces analisadas, ambas nas orientações
norte e oeste.
Faces analisadas

3.2.4 Materiais empregados
As características dos materiais empregados para a elaboração das salas adotadas
(S1 e S2) foram baseadas em recomendações da literatura especializada, tais como: a
tese de doutorado de Dornelles (2008), que disponibilizou dados de absortância de
várias cores e determinou a absortância solar de superfícies opacas, obtendo valores
mais realistas do que aqueles apresentados em tabelas publicadas até o momento atual; a
publicação de Vianna e Gonçalves (2001), na qual, em uma parte de seus trabalhos,
foram realizadas recomendações importantes sobre as cores internas dos ambientes; a
norma ABNT (2013), que também apresenta as faixas de refletância úteis para as
superfícies internas e, por último, o trabalho de Castro et al (2003), utilizado na
pesquisa com o objetivo de obter os valores de refletância de várias cores de tintas
utilizadas em superfícies externas.
Diante disso, foram definidas as porcentagens de refletância das superfícies
internas e dos cobogós, apresentadas na Tabela 10.
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Tabela 10. Propriedades físicas dos materiais empregados no edifício modelo
Materiais

Refletâncias

Piso (cor média)

52%

Teto (cor branco puro)

86%

Paredes (cor branco puro)

86%

Cobogó (cor branco puro)

86%

Neste trabalho, conforme já mencionado acima, as salas hipotéticas foram
simuladas para quatro diferentes latitudes, e foi criado um caso de referência constituído
por uma fachada de vidro. No entanto, como meio de comparação, outro modelo será
composto por uma fachada que contém o vidro mais o cobogó, elemento utilizado neste
caso como uma segunda pele.
3.2.5 Elaboração do caso de referência
Foram utilizados um total de dezesseis modelos de simulação, quatro para cada
latitude, referentes às salas S1 e S2, pois cada sala continha duas aberturas, uma para o
Norte e outra para o Oeste. O padrão das aberturas destes modelos é composto somente
de vidro e é denominado na pesquisa como “caso de referência”. Esses modelos
possuem vidro simples de 6 mm de espessura e com o fator de transmitância de 88%,
seguindo a configuração mais encontrada em edifícios de escritórios, segundo o
levantamento realizado por Lamberts, Ghisi e Ramos (2006). As aberturas nas salas S1
e S2, citadas acima, podem ser observadas na Figura 53.
Figura 53. Caso de referência da sala S1 e sala S2, no programa DIAlux.

Para a elaboração do caso de referência, no qual serão efetuadas as variações dos
parâmetros projetuais, foi necessária a descrição das caracterísiticas da fachada do
edifício e a classificação das variáveis a serem avaliadas (Tabela 11).
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Tabela 11. Variáveis para a elaboração do modelo

Características da fachada

Variáveis

Comprimento

4,00 m (S1) ; 8,00 m (S2)

Altura

3,00 m

Área da abertura

12 m² (S1) ; 24m² (S2)

Orientação da abertura

Norte e Oeste

Dispositivo de sombreamento

Sem dispositivo
Incolor de 6 mm com o Fator de

Vidro

Transmissão de 88%

Referencia: ASSIS, 2002; CEBRACE, 2016; LAMBERTS; GHISI; RAMOS, 2006

3.2.6 Elaboração dos modelos com o caso de referência (vidro) + cobogós (segunda
pele)
Posteriormente, outros quatro casos foram analisados, utilizando os modelos de
vidro mais o cobogó: foram usados dois modelos de cobogós do Parque Guinle, de
Lúcio Costa (geometria 1 e 2) e mais dois modelos retirados do catálogo Manufatti
Revestimento (2014) (geometria 3 e 4), conforme mostra a Figura 54. As salas
analisadas têm as mesmas características geométricas e de layout do caso de referência,
porém, com cobogós na fachada, funcionando como uma segunda pele.
Figura 54. (A) Desenho dos cobogós do Parque Guinle; (B) Modelo dos cobogós retirados do
catálogo Manufatti (2014).
Geometria 1
(A)

Dimensão:
60 cm x 60 cm
Espessura: 10 cm

Geometria 2
(A)

Dimensão:
12 cm x 12 cm
Espessura: 10 cm

Geometria 3
(B)

Dimensão:
20 cm x 20 cm
Espessura:0,08 cm

Fonte: ACERVO DA AUTORA, 2016; MANUFATTI REVESTIMENTO, 2014.

Geometria 4
(B)

Dimensão:
30 cm x 30 cm
Espessura:0,08 cm
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Foram escolhidas as geometrias 1 e 2 em decorrência de sua utilização pelo
arquiteto Lúcio Costa no Parque Guinle, devido à importância de sua obra, já que ele foi
um dos arquitetos que cumpriu um papel exemplar na Educação e na prática
arquitetônica, ressaltando a importância da compreensão das condições climáticas e da
geometria solar para concepção de projetos.
Já a escolha da geometria 3 ocorreu por esta apresentar área reduzida de
abertura, permitindo pouca luz e vento, e possibilitando uma privacidade maior. A
geometria 4 foi escolhida devido ao seu tipo de abertura, que permite a entrada de uma
maior quatidade de iluminação, ventilação e obstrução física.
Somando-se as orientações Norte e Oeste, as quatro latitudes e as quatro
geometrias, e levando em consideração que cada sala possuía duas abertutas, ao todo,
foram analisados 64 modelos de simulação com segunda pele (cobogós).
A Tabela 12 apresenta os valores aproximados das áreas vazadas dos cobogós,
considerando a área total da geometria de cada um deles, a área de abertura - com a
intenção de saber se estas aberturas são influenciadas pela entrada de luz natural no
ambiente interno - e, por último, a porcentagem da abertura destes elementos.
Tabela 12. Valores das áreas vazadas dos cobogós

Geometrias

Área total

Área da abertura

Porcentagem da
abertura

3600 cm²

2929 cm²

81%

144 cm²

100 cm²

69%

900 cm²

91 cm²

10%

900 cm²

270 cm²

30%
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A análise dos modelos com diferentes variáveis tem o objetivo de formar um
conjunto de dados com diversas combinações de parâmetros, que permitem a
verificação do desempenho dos cobogós e de suas influências em relação ao
comportamento da luz natural.
Pode-se observar abaixo, na Figura 55 e na Tabela 13, os casos de cobogós e
suas variáveis para análise e simulação computacional.
Figura 55. Caso de referência (vidro) + cobogó

Tabela 13. Variáveis para o modelo de referência + cobogó

Características da fachada

Variáveis

Comprimento

4,00 m (S1) ; 8,00 m (S2)

Altura

3,00 m

Área da abertura

12 m² (S1) ; 24m² (S2)

Orientação da abertura

Norte e Oeste

Dispositivo de sombreamento

C1 C2 C3 C4

Cor dos cobogós

Cor branco puro 86% de refletância
Incolor de 6 mm com o Fator de

Vidro

Transmissão de 88%

Referencia: ASSIS, 2002; CEBRACE, 2016; LAMBERTS; GHISI; RAMOS, 2006
- Cor dos dispositivos: Software DIALUX
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Diante dos resultados obtidos com as simulações, será possível estabelecer quais
são os parâmetros mais adequados para um melhor aproveitamento da luz natural.
3.2.7 Períodos simulados
Os dias definidos para as simulações foram 22 de dezembro (solstício de verão)
e 22 de junho (solstício de inverno), e os horários escolhidos foram 8h, 10h, 12h, 14h e
16h. As horas foram baseadas nos horários em que há o aproveitamento da iluminação
natural dentro do ambiente interno, assim como também foram baseados na norma
NBR15215-4 (ABNT, 2005d), havendo monitoramento da iluminação natural de 2h em
2h.
Vale ressaltar que no solstício de inverno, o Sol está mais posicionado para o
lado Norte, ao passo que, no solstício de verão, a incidência de sol na fachada Norte
ocorre apenas de maneira difusa. Já a fachada Oeste recebe o Sol da tarde durante todo
o ano.
No hemisfério sul, onde está localizado o Brasil, a orientação norte possui
algumas vantagens. Uma delas é que a posição do sol permite maior incidência de raios
solares no inverno. Isso acontece devido à variação dos ângulos que o Sol forma com a
superfície da terra durante as diferentes épocas do ano, enquanto que no inverno esta
variação é menor. A outra vantagem é que o Sol do final da tarde é evitado,
proporcionando mais conforto térmico às pessoas que usufruem do ambiente durante a
noite, porque o ângulo que o Sol forma com a superfície da terra durante o verão é
maior, portanto, ao meio-dia, o Sol está a pino, incidindo com força nas coberturas dos
edifícios.
Nas simulações foram consideradas somente as componentes provenientes do
sol e da abóbada celeste, sem obstrução de parte do céu por obstáculos construídos ou
naturais, uma vez que dentro das cidades, as parcelas de luz refletidas podem variar
bastante em relação às superfícies do entorno construído. O tipo de céu escolhido foi o
claro, por contemplar a radiação solar direta. No entanto, a escolha deste tipo de céu
pode mascarar o efeito de diminuição excessiva na iluminação em locais onde há
predominância de céu encoberto.
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3.3 SIMULAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NATURAL
Para realizar a análise do desempenho de iluminação natural, foi necessário
quantificar os níveis de iluminância e a uniformidade da luz no ambiente interno. Esta
quantificação pôde ser feita por meio de dois métodos:
a) Método por meio de simulação computacional.
b) Método experimental por meio de modelos de escala.
3.3.1 Confecção de modelagem dos cobogós e das salas hipotéticas para simulações
realizadas no Dialux
A preparação do modelo tridimensional das salas hipotéticas foi realizada
diretamente no próprio programa DIAlux, enquanto que as geometrias dos cobogós
foram modeladas no SketchUp, para posteriomente serem exportadas para o programa
DIAlux, em modelos tridimensionais e armazenados no formato 3DX.

Durante a

modelagem, observou-se uma limitação no programa adotado, que só conseguiu realizar
a simulação com o cobogó colocado na fachada interna da sala, conforme exposto na
Figura 56. Para superar esta limitação, um vidro, unido com um cobogó, foi inserido na
janela lateral, de acordo com o valor de transmissão da luz adotado nesta pesquisa. Este
procedimento foi realizado com os quatro modelos de cobogó.
Figura 56. Confecção de modelagem dos cobogós no programa DIAlux

A partir das simulações efetuadas neste programa, é possível entender o
comportamento da luz natural nos espaços, em função do horário e da condição do céu
para um determinado dia simulado. Na Tabela 14, são apresentados os parâmetros
definidos para a análise de iluminação natural, realizada no programa DIAlux.
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Tabela 14. Parâmetros definidos para análise da iluminação natural por meio do
programa computacional DIAlux.
Parâmetros

Variáveis

Volume da sala

96m³

Localização geográfica

Latitude 0
Latitude -10
Latitude -20
Latitude -30

Data e hora (Solstícios de verão e inverno)

8h, 10h, 12h, 14h e 16h

Tipo de céu

Céu claro

Coeficiente de reflexão

Piso: 52%
Teto: 86%
Paredes: 86%
Cobogó cor clara: 86%

Vidro incolor

Vidro incolor: 88% de transmissão

Cobogós

C1, C2, C3, C4

O programa DIAlux calcula o nível de iluminância no plano de trabalho, a
uniformidade da luz no espaço e apresenta também uma representação em 3D do local.
3.3.2 Confecção do Modelo Físico (modelos em escala)
Os modelos em escala são ferramentas que permitem a avaliação de vários
aspectos de um projeto de edifício, tais como a sua forma, a orientação, as fachadas e,
principalmente, o estudo da iluminação natural nos espaços internos, já que
considerações a respeito dessa iluminação nos ambientes constituem a medida mais
efetiva no controle das qualidades visuais destes espaços (ABNT, 2005d).

Ainda de acordo com a ABNT (2005d, p.4):
Ao contrário de outros modelos físicos - nos quais o comportamento do fenômeno físico
(transmitância térmica, tensões estruturais, fluxo de ar etc.) sofre distorções pelo efeito
da escala - o modelo para iluminação não requer compensações em função da escala.
Como o comprimento de onda da luz visível é extremamente reduzido em comparação
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ao tamanho dos modelos em escala, um modelo arquitetônico que represente com
fidelidade um espaço real, exposto às mesmas condições de céu e mantendo a mesma
geometria e as mesmas características das superfícies, apresenta um padrão de
distribuição da iluminação interna idêntico. Portanto, como a luz não sofre distorções,
as medições, neste caso, têm como objetivo avaliar as condições de iluminação do
ambiente ainda em fase de projeto, através da execução de maquetes, permitindo a
adoção de sistemas de aberturas mais eficientes e uma melhor orientação dos
componentes construtivos.

Este item apresenta uma metodologia que avalia de maneira quantitativa e
qualitativa o nível de iluminância e a uniformidade da luz no modelo de sala escolhido
para essa análise. A análise qualitativa se dá por meio da medição do nível de
iluminância e uniformidade da luz, e a avaliação qualitativa, por meio de imagens
tiradas durante o experimento. Esta avaliação foi executada com o objetivo de comparar
o método experimental com as simulações realizadas no programa computacional.
A pesquisa se realizou por meio do estudo dos modelos físicos medidos sob
condição de céu real, e os procedimentos experimentais apresentados foram
demonstrados com o uso de maquetes. Foi escolhida uma das salas hipotéticas - sala S1em duas simulações distintas, uma delas contendo uma janela composta de vidro incolor
e a outra constituída de janela de vidro em conjunto com um dos cobogós escolhidos (o
cobogó 1), para a latitude -20º.
Para comprovar a capacidade dos cobogós de redirecionar a luz no interior dos
ambientes, foram realizadas, por meio de ensaios de campo, sob condição de céu real, as
medições do nível de iluminâncias obtidas no interior dos modelos de estudo,
utilizando-se o luxímetro e o registrador automático.
3.3.2.1 Ambiente analisado
Neste método experimental foram utilizados os modelos em escala que
representa a Sala S1, cuja dimensão é de 4,00m (largura), 8,00m (comprimento) e
3,00m (altura). Para o estudo dos níveis de iluminação, de modo a permitir uma
adequada análise e relação comparativa, foram utilizados dois modelos físicos que
apresentassem a iluminação unilateral, com a mesma dimensão e abertura,
diferenciando-se apenas pela existência do cobogó acoplada à abertura de um dos
modelos. Estas aberturas estarão orientadas ao norte e ao oeste, conforme se observa na
Figura 57.
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Figura 57. Modelos elaborados para o estudo de iluminação

3.3.2.2 Construção das Maquetes e Equipamentos de Medição
As duas maquetes da sala escolhida foram construídas na escala 1:4, com chapas
de MDF, com as seguintes dimensões: 1,00m (largura), 2,00m (comprimento) e 0,75m
(altura) cada. Suas partes internas receberam acabamento semelhante às superfícies das
salas escolhidas para a simulação computacional, sendo pintadas com tinta látex branca
nas paredes e tetos, e nos pisos, foi utilizado o próprio material de MDF. Na abertura de
uma das maquetes, foi acoplado somente um vidro comum; já na outra, além do vidro
acoplado, foi utilizado também um cobogó, que teve sua geometria simulada apenas
para uma tipologia (cobogó 1) e foi pintado na cor branca (Figura 58).
Figura 58. Imagem do modelo físico estudado

Fonte: ACERVO DA AUTORA, 2017.

Nas simulações físicas, as duas maquetes foram colocadas paralelas entre si.
As medições do nível de iluminância foram registradas por dois equipamentos
diferentes: o Luxímetro e os registradores automáticos, colocados na base das maquetes,
para simular o plano de trabalho. A altura desta base é de 75 cm (equivalente ao plano
de trabalho).
O luxímetro utilizado, foi o PANLUX ELETRÔNICO 2 GOSSEN e, segundo
Silva (2005), este instrumento pode ser utilizado sem a necessidade de aplicar qualquer

110

fator de correção para realizar a medição. Além disso, este dispositivo já possui um
recurso interno de correção de cosseno, é fácil de operar e a sua faixa de medida alcança
até 200.000 lux. Os registradores automáticos tem a função de registrar e armazenar
dados de iluminância, temperatura e umidade, armazenando até 7943 dados, com tempo
programável de intervalo de medições (Figura 59).
Figura 59. Equipamentos utilizados para a medição

Fonte: ACERVO DA AUTORA, 2017.

3.3.2.4 Condições de Céu para a Avaliação dos Modelos Físicos
O tipo de céu também é um aspecto importante na avaliação do desempenho da
iluminação natural, pois define a disponibilidade de luz diurna, influindo nos resultados
de forma qualitativa e quantitativa. Dos três tipos existentes de céus (céu claro, céu
encoberto e céu parcialmente encoberto), foi selecionado nesta pesquisa apenas o céu
claro, com a intenção de compará-lo com a simulação computacional, pois o céu nesta
condição permite analisar o efeito da luz do Sol e dos sistemas de proteção solar, e
observar também a entrada de luz ao ambiente.
3.3.2.5 Medição dos Modelos Físicos
As montagens e as medições foram realizadas no Laboratório de Conforto
Térmico da Universidade Estadual de São Paulo (USP), em São Carlos (SP), Brasil.
As medições do nível de iluminância dos modelos da sala ocorreram de duas
maneiras:
- Primeira medição: simultaneamente, por meio de registradores automáticos,
utilizado em dois pontos internos para cada maquete (Figura 61), e por meio do
luxímetro, utilizado em um ponto externo para medir a iluminância externa.
Cada maquete recebeu, na sua parte interna, dois sensores luminosos, e estes
foram espaçados igualmente. A localização dos pontos para medição foi definida no
centro do espaço e perpendicular à abertura, conforme mostra a Figura 60.
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Figura 60. Distribuição dos pontos da medição com registradores automáticos.

- Segunda medição: Manualmente, por meio da utilização do luxímetro, e
realizada no interior da maquete. Para a realização desta, foi necessário estabelecer uma
malha de pontos, igualmente distanciados, formando colunas e linhas (Figura 58). Esta
estrutura fornece uma informação detalhada sobre a distribuição da luz no ambiente,
ainda que seja mais trabalhosa para a relização da medição.
A malha dos níveis de iluminância foi feita de acordo com a norma NBR
15.215-4 (2005d) e, para isso, foram medidos os valores de iluminância de acordo com
a divisão de pontos que fossem suficientes para caracterizar adequadamente o ambiente
estudado. Para o estabelecimento do número mínimo de pontos necessários para a
verificação do nível de iluminância, com o erro inferior a 10 %, segundo a norma, foi
considerado o índice local, de acordo com a equação:

(Equação 5)
De acordo com a equação, considerando-se a medida em metros, no ambiente analisado,
o L é a largura, o C é o comprimento e o Hm é a distância vertical entre a superfície de
trabalho e o topo da janela.
O resultado pode ser comparado na Tabela 15, que indica a quantidade mínima
de pontos da malha.
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Tabela 15. Quatidade mínima de pontos da malha a serem medidos

K

Nº de pontos

K<1

9

1≤K<2

16

2≤K<3

25

K≥3

36

K<1

9

Fonte: Adaptado de ABNT, 2005d.

Sendo:

Portanto, K= 9 pontos
Dessa forma, a quantidade de pontos medidos, segundo a tabela, é de 9 pontos,
no mínimo. A Figura 61 apresenta a planta baixa da sala, na qual as medições foram
divididas em quadrantes, totalizando os 9 pontos.
Figura 61. Distribuição dos pontos da medição com luxímetro.
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A partir dos dados resultantes das medições um e dois, foram gerados gráficos
comparativos. A realização das simulações, por meio do modelo físico, pode ser
observada resumidamente na Tabela 16, que contém os parâmetros definidos para a
análise da iluminação natural.
Tabela 16. Parâmetros definidos para análise da iluminação natural por meio da maquete física

Parâmetros

Variáveis

Volume da sala (Sala S1)

96m³

Localização geográfica

Latitude de São Carlos

Data e hora (Solstícios de verão e inverno)

8h, 10h, 12h, 14h e 16h

Tipo de céu

Céu claro

Cobogó

Sensores

4 registradores automáticos e 1 luxímetro

3.4 Parâmetros de análise
3.4.1 Análise da iluminação natural em escritórios
Segundo Nabil e Mardaljevic, 2006, os dados de iluminância, obtidos de hora
em hora, durante um ano inteiro, sob condições de céu e sol variáveis, por meio de
simulações computacionais, podem fornecer uma avaliação realista do desempenho da
iluminação natural num ambiente interno.
Na pesquisa presente, os parâmetros inseridos como dados de saída das
simulações foram avaliados considerando o nível de iluminância e a uniformidade da
luz no ambiente adotado, de acordo com os diferentes cobogós em relação ao modelo de
referência.
A avaliação das iluminâncias foi realizada utilizando as indicações estabelecidas
pela norma NBR ISO / 8995 -1 (ABNT, 2013), que especifica os requisitos de
iluminação para locais de trabalho internos, para que as pessoas desempenhem tarefas
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visuais de maneira eficiente, sendo que para o ambiente de escritório, o valor
recomendado é de 500 lux. Em conjunto, também foi analisado o conceito UDI (useful
daylight illuminance), conforme proposto por Nabil e Mardaljevic (2006). Este conceito
especifica as quatro faixas de iluminação, como consta na Tabela 17.
Tabela 17. Faixas de iluminância (UDI)

Insuficente

Eficiente

Desejável

Excessiva

< 100 lux

Entre 100 e 500 lux

Entre 500 e 2000

> 2000 lux

lux
Fonte: NABIL; MARDALJEVIC, 2006.

A Iluminância adequada, estabelecida para o ambiente de escritório, é de 500
lux, sendo o valor máximo recomendado o de 2.000 lux. Acima disso, é considerado
excessivo, podendo causar desconforto visual. Dessa forma, se a iluminância estiver
abaixo de um valor mínimo, pode não contribuir de maneira útil para a percepção do
ambiente visual ou para a realização das tarefas. As iluminâncias que estiveram entre
esses limites mínimo e máximo foram chamadas por Nabil e Mardaljevic (2006) de
iluminâncias úteis da luz natural.
A partir desses dados, foram adotados para este estudo os valores de tolerância
dentro do intervalo entre 500 a 2000 lux, os quais podem fornecer uma iluminação
desejável aos ocupantes do ambiente.
Para análise da uniformidade (Emín/Eméd), utilizou-se como referência a norma
NBR ISO/CIE 8995-1 (ABNT, 2013), com o objetivo de realizar uma análise
comparativa entre os dispositivos de sombreamento. A norma indica que o valor não
deve ser menor que 0,7.
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
4.1 Considerações iniciais
Neste capítulo, são apresentados os resultados das análises do nível de
iluminância e da uniformidade da luz nos ambientes internos de escritórios, obtidos por
meio de dois métodos (simulação computacional e ensaios experimetais com o uso de
um modelo físico reduzido), realizadas de acordo com as condições e parâmetros
definidos anteriormente. Inicialmente foram apresentados os resultados obtidos por
meio de simulação computacional, utilizando o programa DIALux e analisando as 5
situações (o caso de referência e os quatro casos com a utilização dos cobogós) para as
quatro latitudes, ilustrados na Figura 63 (a). Para cada situação, ocorreram alterações na
latitude, data e horário, formato de sala, geometria dos cobogós e orientação (Norte e
Oeste).
As análises foram descritas por meio da comparação do espaço analisado
somente com o uso do vidro incolor e também com o uso do vidro em conjunto com os
cobogós para cada latitude, solstício de verão e de inverno, e os horários determinados.
Posteriormente, foram apresentados os resultados obtidos por meio da maquete
física, avaliando as 2 situações definidas, o caso de referência e um dos casos de
cobogós, para a latitude -22º, que corresponde a da cidade de São Carlos (Figura 62
(b)).

Figura 62. Fluxograma das situações analisadas por meio do DIALux (a) e fluxograma das
situações analisadas por meio de maquete (b)

Os dados obtidos serão apresentados em forma de gráficos e tabelas, contendo as
características da fachada (com ou sem dispositivo de sombreamento), as datas, os
horários, o nível de iluminância médio (Emed) e o índice de uniformidade.
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4.2 Análise da simulação computacional
4.2.1 Análise do nível médio de iluminância dos casos estudados
De maneira geral, os parâmetros projetuais como, por exemplo, a utilização do
modelo sem cobogós (somente vidro), a geometria dos elementos vazados e a sua área
de abertura, a orientação solar e os períodos analisados (verão e inverno) exercem uma
influência significativa na distribuição e no redirecionamento da luz no ambiente
interno da sala estudada.
Quanto ao modelo das salas (S1 e S2), verificou-se que o aproveitamento da
iluminação natural segue um comportamento similar nas duas salas, porém, os valores
do nível de iluminância na sala 2 são quase o dobro dos valores da sala 1. Isto ocorre em
decorrência da duplicação da área de abertura da sala 2.
Ao se alterar as posições das salas para Norte ou para Oeste, também ocorreram
diferenças de iluminâncias. A orientação Norte, tanto no verão quanto no inverno,
apresentou uma relação simétrica da distribuição de iluminância ao longo do dia, porém,
no verão, houve pequenas variações de valores de iluminação natural, enquanto que no
inverno, essas diferenças foram mais acentuadas. A orientação Oeste também
apresentou diferenças de iluminância, principalmente no período da tarde e sem a
utilização de uma segunda pele, entretanto, com a utilização dos cobogós, houve a
redução do nível de iluminância interno das salas. No Anexo 1, são mostradas as
ilustrações do funcionamento do comportamento solar, orientado ao Norte e ao Oeste,
nos solstícios de verão e de inverno.
As análises simuladas, por meio do programa DIALux, para o caso de
referência foram comparadas com os dados de radiação solar incidente estimados por
Frota, Chichierchio e Schiffer (~2001), definidos para o céu limpo. Esta comparação
contribuiu para indicar a correlação entre os resultados obtidos, tanto no solstício de
verão quanto no solstício de inverno. A energia total incidente sobre a superfície
terrestre depende da latitude local e da posição no tempo (hora do dia e dia do ano). Ao
longo do dia, cria-se um eixo de simetria entre o período diurno e o vespertino,
começando a aumentar o nível de iluminância a partir das 8h até às 12h e, após este
período de tempo, a tendência é reduzir.
As Figuras 63 e 64 apresentam os resultados de iluminância para o caso de
referência, orientado ao Norte, no solstício de verão, para as quatro latitudes,
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correlacionados com os dados estimados por Frota, Chichierchio e Schiffer (~2001)
para o céu claro.
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Figura 63. Correlação entre o caso simulado, por meio do Programa DIAlux, e dos dados estimados por Frota, Chichierchio e Schiffer (~2001), analisados
para as latitudes 0º e -10º, para a Face Norte, no verão (22/12).

Latitude -10º

Latitude 0º

Nível médio de iluminância da sala S1

Nível médio de iluminância da sala S2

Dados de intensidade de iluminância
sobre planos verticais e horizontais para
céu limpo
(Frota, Chichierchio e Schiffer, ~2001)
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Figura 64. Correlação entre o caso simulado, por meio do Programa DIAlux, e dos dados estimados por por Frota, Chichierchio e Schiffer (~2001), analisados
para as latitudes -20º e -30º, para a Face Norte, no verão (22/12).

Latitude -30º

Latitude -20º

Nível médio de iluminância da sala S1

Nível médio de iluminância da sala S2

Dados de intensidade de iluminância
sobre planos verticais e horizontais para
céu limpo
(Frota, Chichierchio e Schiffer, ~2001)
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Analisando-se as Figuras 63 e 64, conclui-se que para o caso de referência, as
latitudes de 0º à -20º ocorreram pequenas variações na intensidade de iluminância e o
valor não excedeu os 2000 lux. Isto também acontece com os dados estimados por
Frota, Chichierchio e Schiffer (~2001), cujo o valor máximo atinge os 45000 lux. Já
para a latitude -30º verificou-se uma maior variação do nível de iluminância ao longo do
dia, o que pode ser observado em ambas as situações, tendo o pico máximo às 12h.
Em todas as latitudes, os ambientes (Sala S1 e S2) não ficaram sujeito à
incidência da radiação solar direta, pois a trajetória solar estava mais para o Sul,
portanto, no ambiente interno das salas ocorreu uma insolação difusa, fazendo com que
os valores ao longo do dia fossem menores. Esta situação pode ser confirmada também
por meio de uma referência já presente no item 3.2.1, Tabela 4, e também por meio da
carta solar, também presente neste mesmo item.
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Latitude -10º
Latitude -10º
Latitude -30º

Latitude -30º

Latitude 0º
Latitude -20º

Latitude -20º

Latitude 0º

Figura 65. Nível médio de iluminância da sala 1 e sala 2 para a Face Norte no verão (22/12),
com a utilização dos cobogós.
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Já quando se trata dos casos dos cobogós, observados na Figura 65, vale
lembrar que estes elementos se comportam como uma segunda pele em relação ao vidro
e, apesar desse vidro incolor ser um material que transmite 88% de energia solar, há
uma redução do nível de luz no ambiente interno e, consequentemente, os valores da
iluminância, nos casos dos cobogós, diminuem e não ultrapassam os 600 lux nesta face
Norte, durante o solstício de verão.
Outro ponto importante a ser evidenciado é a área de abertura desses elementos
vazados: quanto maior esta for, maior de fato será a entrada de luz no ambiente. Na
análise de cada caso individualmente, notou-se que o caso 1 apresentou números
maiores em comparação aos outros 3 casos, registrando valores compreendidos entre
200 e 400 lux na sala S1, e entre 400 e 600 lux na Sala S2. O caso 2 e o caso 4
indicaram um comportamento similar, de aproximadamente 100 lux na sala S1 e entre
100 e 200 lux na sala S2. O caso 3 apresentou valores excessivamente baixos, não
superando os 50 lux em nenhuma das variáveis analisadas nesta situação específica.
Com relação à latitude, observa-se comportamento similar no caso de
referencia, ou seja, de 0 a -20 a variação é minima entre eles e aumenta na latitude -30.
Para que se compreenda de maneira mais clara este comportamento, é necessário
enfatizar que esta situação ocorre porque nas regiões mais próximas do Equador, a
incidência solar está perpendicular ao solo e, conforme avançamos para o sul, o ângulo
de incidência solar em relação ao solo diminui, incidindo uma maior quantidade de sol
pela abertura das janelas.
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Figura 66. Correlação entre o caso simulado, por meio do Programa DIAlux, e dos dados estimados por Frota, Chichierchio e Schiffer (~2001), analisados
para as latitudes 0º e -10º, para a Face Norte, no inverno (22/06).

Latitude -10º

Latitude 0º

Nível médio de iluminância da sala S1

Nível médio de iluminância da sala S2

Dados de intensidade de iluminância
sobre planos verticais e horizontais para
céu limpo
(Frota, Chichierchio e Schiffer, ~2001)
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Figura 67. Correlação entre o caso simulado, por meio do Programa DIAlux, e dos dados estimados por Frota, Chichierchio e Schiffer (~2001), analisados
para as latitudes -20º e -30º, para a Face Norte, no inverno (22/06).

Latitude -30º

Latitude -20º

Nível médio de iluminância da sala S1

Nível médio de iluminância da sala S2

Dados de intensidade de iluminância
(lux) sobre planos verticais e horizontais
para céu limpo
(Frota, Chichierchio e Schiffer, ~2001)
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Latitude -10º
Latitude -10º
Latitude -30º

Latitude -30º

Latitude 0º
Latitude -20º

Latitude -20º

Latitude 0º

Figura 68. Nível médio de iluminância da sala 1 e sala 2 para a Face Norte no inverno (22/06),
com a utilização dos cobogós.
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As Figuras 66, 67 e 68 mostram os resultados simulados para o solstício de
inverno, nas latitude de 0º à -30º. Neste solstício, a trajetória aparente do Sol apresenta
uma declinação no sentido Norte, ocorrendo uma maior incidência solar no ambiente
interno da sala quando comparada ao solstício de verão. No ambiente interno das salas
ocorre uma insolação direta e os valores ao longo do dia são maiores, aqui também
ocorre a maior incidencia na latitude -30, tanto para caso de referencia quanto para o
caso dos cobogós.
Nota-se ainda que em todos os casos, exceto o caso 3, a insolação aumenta das
8h às 12h e depois diminui até às 16h, ocasionando uma relação simétrica ao longo do
dia. Tais valores máximos variam entre 11.000 lux para a sala 1 e 23.000 lux na sala 2.
Diante disso, relacionado ao excesso de luz nos ambientes em questão, indica-se a
necessidade de estar atento para que não haja ofuscamento, desconfortando visualmente
aos ocupantes do espaço.
A presença de cobogós reduziu os níveis de iluminância em relação ao caso de
referência. O caso 1 apresentou novamente valores maiores em comparação aos outros
3 casos, registrando números compreendidos entre 400 e 4500 lux na sala S1, e valores
entre 400 e 9000 lux na Sala S2. O caso 2 e o caso 3 indicaram um comportamento
solar similar, porém, com níveis de iluminância diferentes. Enquanto o caso 3
apresentou valores baixos, inferiores a 100 lux, o caso 2 apresentou valores entre 140 e
2100 lux na sala S1 e entre 160 e 2800 lux na sala S2.
As Figuras 69 a 70 ilustram os resultados das simulações para a face Oeste, no
solstício de verão e inverno.
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Figura 69. Correlação entre o caso simulado, por meio do Programa DIAlux, e dos dados estimados por Frota, Chichierchio e Schiffer (~2001), analisados
para as latitudes 0º e -10º, para a Face Oeste, no verão (22/12).

Latitude -10º

Latitude 0º

Nível médio de iluminância da sala S1

Nível médio de iluminância da sala S2

Dados de intensidade de iluminância
sobre planos verticais e horizontais para
céu limpo
(Frota, Chichierchio e Schiffer, ~2001)
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Figura 70. Correlação entre o caso simulado, por meio do Programa DIAlux, e dos dados estimados por Frota, Chichierchio e Schiffer (~2001), analisados
para as latitudes -20º e -30º, para a Face Oeste, no verão (22/12).

Latitude -30º

Latitude -20º

Nível médio de iluminância da sala S1

Nível médio de iluminância da sala S2

Dados de intensidade de iluminância
sobre planos verticais e horizontais para
céu limpo
(Frota, Chichierchio e Schiffer, ~2001)

130

131

Latitude -10º
Latitude -10º
Latitude -30º

Latitude -30º

Latitude 0º
Latitude -20º

Latitude -20º

Latitude 0º

Figura 71. Nível médio de iluminância da sala 1 e sala 2 para a Face Oeste no verão (22/12),
com a utilização dos cobogós.
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Figura 72. Correlação entre o caso simulado, por meio do Programa DIAlux, e dos dados estimados por Frota, Chichierchio e Schiffer (~2001), analisados
para as latitudes 0º e -10º, para a Face Oeste, no inverno (22/06).

Latitude -10º

Latitude 0º

Nível médio de iluminância da sala S1

Nível médio de iluminância da sala S2

Dados de intensidade de iluminância
sobre planos verticais e horizontais para
céu limpo
(Frota, Chichierchio e Schiffer, ~2001)
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Figura 73. Correlação entre o caso simulado, por meio do Programa DIAlux, e dos dados estimados por Frota, Chichierchio e Schiffer (~2001), analisados
para as latitudes -20º e -30º, para a Face Oeste, no inverno (22/06).

Latitude -30º

Latitude -20º

Nível médio de iluminância da sala S1

Nível médio de iluminância da sala S2

Dados de intensidade de iluminância
sobre planos verticais e horizontais para
céu limpo
(Frota, Chichierchio e Schiffer, ~2001)
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Latitude -10º
Latitude -10º
Latitude -30º

Latitude -30º

Latitude 0º
Latitude -20º

Latitude -20º

Latitude 0º

Figura 74. Nível médio de iluminância da sala 1 e sala 2 para a Face Oeste no inverno (22/06),
com a utilização dos cobogós.
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É possível constatar nas Figuras 69 a 74 que a orientação Oeste recebe insolação
sempre no período da tarde. No período da manhã, tanto no inverno quanto no verão, os
valores têm um sutil incremento e, a partir das 12h, há um aumento da insolação que
permanece até às 16 horas, pois o sol está incidindo na parte posterior da fachada das
salas (S1 e S2). Essa inclinação solar pode ser verificada no Anexo 1.
Para a face Oeste, os resultados das simulações feitas pelo DIALux, também
foram correlacionados com os valores estimados por Frota, Chichierchio e Schiffer
(~2001), observando-se o mesmo perfil de iluminância, ou seja, ocorre um suave
aumento no período matutino e bem acentuado no vespertino, com exceção na latitude 10º no solstício verão para a sala S2 e, nas latitudes -10 e -20º nas duas salas, no
solstício de inverno. Tal fato também é observado nos dados obtidos sobre os planos
verticais e horizontais, ocorrendo apenas nas latitudes -20º e - 30º, no inverno.
Ao analisar os quatro casos dos cobogós, verificou-se que as simulações seguem
a mesma padronização do caso de referência, tendo um leve incremento de iluminância
no período da manhã e acentuando-se no período da tarde, salvo raras exceções como
por exemplo o cobogó 3, o qual o nível de iluminância permanece constante ao longo
do dia.
Notou-se que o caso de referência apresentou um aumento significativo de
iluminância em relação aos cobogós, tanto no período do verão como no período do
inverno, variando entre 500 e 2000 lux e, em algumas situações, chegou a extrapolar os
2000 lux, principalmente, no período da tarde.
O caso 1 apresentou valores maiores em comparação aos outros 3 casos,
registrando números compreendidos entre 200 e 4500 lux na sala S1, e valores entre 400
e 8500 lux na Sala S2, no solstício de verão. Já no solstício de inverno, os valores foram
entre 200 e 3500 lux na sala S1, e entre 400 e 8000 lux na Sala S2.
O caso 2 indicou valores entre 100 e 1200 lux na sala S1, e valores entre 150 e
200 na sala S2, no solstício de verão. No solstício de inverno foram registrados valores
entre 100 e 600 lux na sala S1, e entre 160 a 1000 lux na sala S2.
O caso 3 apresentou valores abaixo dos 100 lux para todas as variáveis.
Por último, o caso 4 retratou valores entre 100 lux e 1800 lux na sala S1, e entre
170 e 3000 lux na sala S2, no solstício de verão. No solstício de inverno, os números
variaram entre 100 lux e 1400 lux na sala S1, e entre 170 e 3000 lux na sala S2.
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4.2.1.1 Análise do sombreamento obtido a partir da utilização dos cobogós nos
casos estudados
Com a visualização dos valores expostos nas Tabelas 18 a 21, é possível
comparar a porcentagem do sombreamento obtido por meio do uso dos cobogós, com o
caso de referência, o qual é ausente de sombreamento.
Tabela 18. Porcentagem de sombreamento obtido por meio do uso do cobogó referente ao caso
1.

Latitude

Latitude 0

65%

68%

Latitude -10

65%

70%

Latitude -20

65%

70%

Latitude -30

65%

65%

Tabela 19. Porcentagem de sombreamento obtido por meio do uso do cobogó referente ao caso
2

Latitude

Latitude 0

85%

95%

Latitude -10

85%

89%

Latitude -20

86%

90%

Latitude -30

87%

92%
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Tabela 20. Porcentagem de sombreamento obtido por meio do uso do cobogó referente ao caso
3.

Latitude

Latitude 0

89%

98%

97%

98%

89%

98%

97%

98%

Latitude -10
Latitude -20
Latitude -30
Tabela 21. Porcentagem de sombreamento obtido por meio do uso do cobogó referente ao caso
4.

Latitude

Latitude 0

86%

87%

Latitude -10

82%

85%

Latitude -20

85%

87%

Latitude -30

84%

87%

A partir dos resultados nas tabelas, observou-se que na latitude 0, os raios
solares foram bloqueados acima dos 65%, ao se utilizar o cobogó 1 (sala 1 e 2),
enquanto que, com o uso do cobogó 2, a redução de iluminância chegou ao máximo de
98%. A utilização do cobogó 3 obteve 95% de bloqueio do nível de iluminância, e o
cobogó 4 alcançou um sombreamento de, no mínimo, 86%. Na latitude -10º, a aplicação
do cobogó 1 atingiu uma porcentagem entre 65% e 70% de sombreamento; já com o
cobogó 2, essa porcentagem foi entre 85% e 89%, e de no máximo 98% para o cobogó
3. O cobogó 4 obteve entre 82 e 85% de sombreamento. Nas latitudes -20 e -30º,
observou-se que a obstrução do nível de iluminância ficou entre 65% e 98%.
Esta análise permitiu constatar que a eficácia da utilização dos cobogós depende
da sua área de abertura, ou seja, quanto maior esse valor, mais luz receberá o ambiente
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interno e vice-versa. O caso 3 foi o que apresentou um maior bloqueio de iluminação
em comparação aos outros casos, justamente por sua área de abertura ser a menor de
todas.
4.2.1.2 Análise do desempenho da iluminação natural de acordo com a
especificação das faixas de iluminância (UDI)
A alteração da área de abertura da fachada por meio do uso de cobogós,
influenciou no conforto visual nos ambientes estudados, principalmente na sala S2, que
apresentou o dobro de área de abertura em relação à sala S1. Um parâmetro importante
que pôde ser observado em algumas horas foi o risco de ofuscamento em algumas
situações específicas, tanto na sala 1 quanto na sala 2.
Para melhor elucidar os resultados, foram elaboradas tabelas resumindo todos os
parâmetros determinados. Essas Tabelas possuem diferenciações de cores, de acordo
com os limites previstos, estabelecendo a cor verde para o intervalo entre 500 e 2000
lux (intervalo ideal) e vermelho para os valores acima de 2000 lux (valor excessivo).
Tabela 22. Nível médio de iluminâncias das salas, de acordo com a especificação das faixas de
iluminância UDI, simuladas para a Latitude 0º
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Tabela 23. Nível médio de iluminância das salas, de acordo com a especificação das faixas de
iluminância UDI, simuladas para a Latitude -10º

Tabela 24. Nível médio de iluminância das salas, de acordo com a especificação das faixas de
iluminância UDI, simuladas para a Latitude -20º
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Tabela 25. Nível médio de iluminância das salas, de acordo com a especificação das faixas de
iluminância UDI, simuladas para a Latitude -30º

Nas Tabelas acima, é possível verificar momentos de ofuscamento ocorridos nas
duas salas, provenientes do ingresso da luz natural nas aberturas contendo apenas o
vidro. Já nas aberturas de vidro com os cobogós, percebe-se que houve uma redução do
nível de iluminância no ambiente, porém, quando se utiliza o cobogó 1 (caso 1), o nível
de luz, em algumas situações, superam os 2000 lux, devido à área de abertura deste
elemento vazado.
Os casos 2 e 3 apresentaram um comportamento semelhante, com valores
inferiores a 500 lux na maioria das situações, o que pode ser desfavorável, já que nestes
casos há a necessidade de acionar a iluminação artificial ao longo do dia, acarretando
um maior consumo de energia. Para as salas que utilizaram o cobogó 4 (caso 4),
verificou-se que em algumas situações foram obtidos valores adequados de iluminância
no ambiente e, em outras, obteve-se valores superiores a 2000 lux, principalmente no
inverno e na sala S2.
No que se refere aos níveis de luz no ambiente, compreendidos entre 500 e 2000
lux dos modelos simulados, verificou-se que no solstício de verão, o caso de referência
obteve 8 horas de iluminação útil na Face Norte para todas as latitudes, simuladas para
as duas salas, com exceção da sala S2, na latitude -30º, e entre 4 e 2 horas de iluminação
útil na Face Oeste. Já no solstício de inverno, o caso de referência apresentou maior
número de horas de excesso de nível de iluminância na Face Norte, enquanto que na
Face Oeste, a iluminância útil durou entre 4 e 2 horas.

141

O caso 1, no solstício de verão, apresentou valores de iluminância útil entre 2 e 6
horas na Face Norte (somente na sala S2), já na Face Oeste atingiu entre 2 e 1 hora.
Enquanto que no inverno, na Face Norte, os valores estiveram entre 2 e 8 horas e entre 2
e 4 horas na Face Oeste. O caso 2, caso 3 e o caso 4, na maioria das simulações, não
atingiu valores dentro dos níveis compreendidos entre 500 à 2000 lux, ficando bem
abaixo disso, tanto na Face Norte quanto na Face Oeste.
4.2.2 Análise da uniformidade da luz dos casos estudados
Outro aspecto que deve ser considerado para a avaliação das condições de nível
de iluminância de um ambiente é a uniformidade de luz, que é dado pela razão entre o
valor mímino de iluminância e o valor médio dos resultados encontrados em um
determinado cômodo.
Essa característica é muito importante no caso de edifícios de escritórios, já que
em um ambiente no qual a uniformidade da luz esteja inadequada, e se apresente um
alto nível de iluminância ao ambiente interno, principalmente em áreas próximas à
abertura, este aspecto pode causar ofuscamento na visão dos seus ocupantes,.
Dessa forma, a uniformidade, de acordo com a norma NBR ISO/CIE 8995-1
(ABNT, 2013), estando igual ou acima de 0,7, indica que referente à iluminação,
qualquer ponto da sala analisada estaria adequado como local de trabalho e,
incorporando os dispositivos de sombreamento como os cobogós às janelas, a radiação
direta poderia ser evitada e os fortes contrastes da iluminação natural, suavizados.
Abaixo, as Figuras 75 e 76 ilustram o índice de uniformidade da luz para as
latitudes 0º e -10º para as duas salas.
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Figura 75. Uniformidade das salas S1 (a) e S2 (b) para a Latitude 0º

(a)

Obs: Na face Norte, o vidro tem o mesmo valor do cobogó 2 e 4.

(b)
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Figura 76. Uniformidade das salas S1 (c) e S2 (d) para a latitude -10º

(c)

Obs: Na face Norte, o vidro tem o mesmo valor do cobogó 3.

(d)

Em relação às latitudes 0º e -10º, pode-se observar que nos resultados obtidos no
solstício de verão e com as janelas orientadas para o Norte, na abertura da sala S1,
foram encontrados valores similares para cada situação estudada, sendo atingidos,
valores de 0,5 (para o caso de referência), de 0,7 (para o caso 1) e de 0,8 (para o caso
2). Já para o caso 3, houve uma variação dos valores entre 0,7 e 0,8, e para o caso 4, os
valores atingidos foram de 0,6. Na abertura da sala S2, os valores alcançados de
uniformidade foram melhores em comparação à sala S1, atingindo os resultados de 0,7 e
0,9.
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Já no solstício de inverno, tanto na Face Norte quanto na Face Oeste somente o
caso 2 e o caso 3 apresentaram uma melhor uniformidade.
Na Face Oeste, tanto no verão quanto no inverno, o índice de uniformidade
decresce acentuadamente a partir das 12h, na maioria dos casos, em decorrência da
incidência direta da luz no ambiente interno, causando desconforto visual aos usuários.
Nas Figuras 77 e 78 é apresentado o índice de uniformidade da luz para as
latitudes -20º e -30º para as duas salas.
Figura 77. Uniformidade das salas S1 (e) e S2 (f) para a latitude -20º

(e)

Obs: Na face Norte, o vidro tem o mesmo valor do cobogó 3.

(f)
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Figura 78. Uniformidade das salas S1 (g) e S2 (h) para a latitude -30º

(g)

Obs: Na face Norte, o vidro tem o valor de 0,7 em todos os horários, com exceção das 12h.

(h)

Nas latitudes -20º e -30º, pode-se notar, em ambas as salas, que a utilização dos
cobogós 2 e 3 (caso 2 e 3) continuou a ter o melhor desempenho na uniformidade em
todas as variáveis, com raras exceções ocorridas após às 14 horas, o que evidenciou que
quanto menor a área de abertura dos cobogós, maior é a uniformidade da iluminação nas
fachadas das duas salas.
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Além disso, a diminuição da profundidade das salas, como é o caso da sala S2,
fez com que houvesse uma maior variação de valores de uniformidade em comparação
aos da sala S1, por não apresentarem um grande contraste de luz entre o ponto mais
próximo e o mais distante da abertura, enquanto que na sala S1, devido a sua maior
profundidade, a iluminância diminuiu, à medida em que houve um afastamento da
abertura.
Dessa forma, o índice de uniformidade da luz apresentou valores mais
adequados com a utilização dos cobogós do que no caso de referência, que apresentou
maiores níveis de iluminância. A presença dos cobogós manteve, em sua maioria,
valores desejáveis nos períodos analisados. O aumento de iluminância no caso de
referência pode estar também relacionado com as refletâncias das superfícies internas
(86% de refletância das paredes e teto), principalmente nas regiões próximas à abertura.
Por estes motivos, os elementos vazados conseguem minimizar a presença da radiação
solar direta no ambiente interno.
4.2.3 Análise da distribuição da luz por meio de cores falsas
Como já visto na literatura, as aberturas laterais são mais comuns e normalmente
se localizam nas paredes verticais das edificações, entretanto, a luz incidente diminui
rapidamente com a distância da janela, podendo causar uma iluminação inadequada em
alguns casos. Sua eficácia é maior até certa distância da janela, assim como também
depende do tamanho de sua área envidraçada, fazendo com que as salas mais estreitas
apresentem um melhor aproveitamento da luz natural e as mais profundas necessitem da
luz artificial para se ter uma iluminação adequada.
As Figuras 79 a 118, por meio de false colour, apresentam a intensidade
luminosa e a distribuição do nível de iluminância no ambiente interno na face Norte e
na face Oeste durante o solstício de verão e inverno. Cada cor corresponde a um
determinado nível de iluminância na unidade lux, de acordo com uma escala de cores
apresentada abaixo nas Figuras, permitindo verificar como ocorre a distribuição da luz
no ambiente interno.
Ainda, a partir dessas imagens, é possível observar as condições de contraste e
uniformidade de cada cenário simulado, uma vez que níveis de iluminância muito
baixos resultam em ambientes de trabalho sem estímulo, da mesma forma que
iluminância muito alta pode causar ofuscamento.
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As Figuras 79 a 82 ilustram as simulações das cores falsas nas duas salas,
orientadas para o Norte, utilizando as quatro latitudes (caso de referência).
Figura 79. Simulação em cores falsas da sala S1 à Norte para as quatro latitudes no período de
verão (caso de referência).

Figura 80. Simulação em cores falsas da sala S1 à Norte para as quatro latitudes no período de
inverno (caso de referência).
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Figura 81. Simulação em cores falsas da sala S2 à Norte para as quatro latitudes no período de
verão (caso de referência).

Figura 82. Simulação em cores falsas na sala S2 ao Norte para as quatro latitudes no período de
inverno (caso de referência).

Nos resultados do caso de referência, em algumas horas simuladas, foram
comprovados altos índices de iluminância (lux) no interior das salas. Foi constatada
uma distribuição de luz uniforme no plano de trabalho no período de verão, com
proporções equilibradas de iluminância entre o ponto que mais recebe e o que menos
recebe luz. Já no período de inverno, a simulação atingiu, no ponto mais próximo à
abertura, um valor acima de 15000 lux em alguns horários estudados. Vianna e
Gonçalves (2001) consideram que qualquer valor de nível de iluminância inferior a
2000 lux é considerado como ponto de saturação, com o propósito de evitar
ofuscamento e fadiga visual.
As Figuras 83 a 98 ilustram as simulações das cores falsas nas duas salas,
orientadas para o Norte, nas quatro latitudes (quatro casos de cobogós).
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Figura 83. Simulação em cores falsas da sala S1 à Norte para as quatro latitudes no período de
verão (caso 1).

Figura 84. Simulação em cores falsas da sala S1 à Norte para as quatro latitudes no período de
verão (caso 2).

Figura 85. Simulação em cores falsas da sala S1 à Norte para as quatro latitudes no período de
verão (caso 3).
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Figura 86. Simulação em cores falsas da sala S1 à Norte para as quatro latitudes no período de
verão (caso 4).

Figura 87. Simulação em cores falsas da sala S1 à Norte para as quatro latitudes no período de
inverno (caso 1).

Figura 88. Simulação em cores falsas da sala S1 à Norte para as quatro latitudes no período de
inverno (caso 2).

151

Figura 89. Simulação em cores falsas da sala S1 à Norte para as quatro latitudes no período de
inverno (caso 3).

Figura 90. Simulação em cores falsas da sala S1 à Norte para as quatro latitudes no período de
inverno (caso 4).

Figura 91. Simulação em cores falsas da sala S2 à Norte para as quatro latitudes no período de
verão (caso 1).
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Figura 92. Simulação em cores falsas da sala S2 à Norte para as quatro latitudes no período de
verão (caso 2).

Figura 93. Simulação em cores falsas da sala S2 à Norte para as quatro latitudes no período de
verão (caso 3).

Figura 94. Simulação em cores falsas da sala S2 à Norte para as quatro latitudes no período de
verão (caso 4).
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Figura 95. Simulação em cores falsas da sala S2 à Norte para as quatro latitudes no período de
inverno (caso 1).

Figura 96. Simulação em cores falsas da sala S2 à Norte para as quatro latitudes no período de
inverno (caso 2).

Figura 97. Simulação em cores falsas da sala S2 à Norte para as quatro latitudes no período de
inverno (caso 3).
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Figura 98. Simulação em cores falsas da sala S2 à Norte para as quatro latitudes no período de
inverno (caso 4).

Nas simulações dos casos com o cobogó, foi possível perceber uma distribuição
mais uniforme da luz e redução dos valores de iluminância em comparação aos casos de
referência, não sendo mais percebida a presença da radiação solar direta dentro do
ambiente. Esse fato ocorreu apenas nos casos simulados para o Norte e no soltício de
verão, em função da trajetória solar estar mais para o Sul, o que provocou uma
insolação difusa no ambiente interno das salas. Neste contexto, conforme pode se
observar nas Figuras acima, os valores obtidos para o caso 1, 2 e 4 não foram superiores
a 800 lux, já no caso 3 pode-se observar que o ambiente ficou bem escuro, inferior aos
100 lux, em ambas as salas estudadas, gerando no ambiente de trabalho, um local sem
estímulo e tedioso.
Nos casos em que não há a obstrução da radiação solar direta, parte dessa luz
atinge diretamente um espaço da sala próximo à abertura, produzindo manchas solares,
em função do ângulo da altura solar em determinados horários, o que não consegue
bloquear totalmente a radiação solar direta. Os horários de maior ocorrência foram às 8h
e às 12h, no período de inverno.
As Figuras 99 a 118 ilustram as simulações das cores falsas nas duas salas, no
solstício de verão e de inverno, orientadas para o Oeste, nas quatro latitudes (todos os
casos analisados).
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Figura 99. Simulação em cores falsas da sala S1 à Oeste para as quatro latitudes no período de
verão (modelo de referência).

Figura 100. Simulação em cores falsas da sala S1 à Oeste para as quatro latitudes no período de
verão (caso 1).

Figura 101. Simulação em cores falsas da sala S1 à Oeste para as quatro latitudes no período de
verão (caso 2).
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Figura 102. Simulação em cores falsas da sala S1 à Oeste para as quatro latitudes no período de
verão (caso 3).

Figura 103. Simulação em cores falsas da sala S1 à Oeste para as quatro latitudes no período de
verão (caso 4).

Figura 104. Simulação em cores falsas da sala S1 à Oeste para as quatro latitudes no período de
inverno (modelo de referência).
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Figura 105. Simulação em cores falsas da sala S1 à Oeste para as quatro latitudes no período de
inverno (caso 1).

Figura 106. Simulação em cores falsas da sala S1 à Oeste para as quatro latitudes no período de
inverno (caso 2).

Figura 107. Simulação em cores falsas da sala S1 à Oeste para as quatro latitudes no período de
inverno (caso 3).
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Figura 108. Simulação em cores falsas da sala S1 à Oeste para as quatro latitudes no período de
inverno (caso 4).

Figura 109. Simulação em cores falsas da sala S2 à Oeste para as quatro latitudes no período de
verão (modelo de referência).

Figura 110. Simulação em cores falsas da sala S2 à Oeste para as quatro latitudes no período de
verão (caso 1).
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Figura 111. Simulação em cores falsas da sala S2 à Oeste para as quatro latitudes no período de
verão (caso 2).

Figura 112. Simulação em cores falsas da sala S2 à Oeste para as quatro latitudes no período de
verão (caso 3).

Figura 113. Simulação em cores falsas da sala S2 à Oeste para as quatro latitudes no período de
verão (caso 4).
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Figura 114. Simulação em cores falsas da sala S2 à Oeste para as quatro latitudes no período de
inverno (modelo de referência).

Figura 115. Simulação em cores falsas da sala S2 à Oeste para as quatro latitudes no período de
inverno (caso 1).

Figura 116. Simulação em cores falsas da sala S2 à Oeste para as quatro latitudes no período de
inverno (caso 2).
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Figura 117. Simulação em cores falsas da sala S2 à Oeste para as quatro latitudes no período de
inverno (caso 3).

Figura 118. Simulação em cores falsas da sala S2 à Oeste para as quatro latitudes no período de
inverno (caso 4).

Na face Oeste, foi observado um alto índice de radiação solar direta no interior
do ambiente quando se utilizou somente o vidro (caso de referência), principalmente
no período da tarde e no solstício de inverno, devendo assim, ter um certo cuidado na
utilização dessa fachada. Nos casos com cobogós, estes serviram como protetores
solares, apresentando um melhor desempenho. O caso 3 continuou a apresentar valores
inferiores do que é recomendado e isto se deve ao fato do dispositivo obstruir bastante a
entrada da radiação solar direta e consequentemente, baixar os índices de iluminância.
Apesar disso, apresentou valores de uniformidade acima dos 0,7 por não apresentar
diferentes contrastes de luz entre o ponto que mais recebe luz e o que recebe menos luz
no ambiente interno.
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4.3 Análise do método experimental por meio de modelos de escala reduzida.
4.3.1 Análise da uniformidade dos casos estudados
Como já citado na metodologia (item 3), foram realizadas as medições dos
níveis de iluminância na maquete de estudo, com uma única abertura direcionada para o
Norte e para o Oeste, sob condições de céu claro. Esta medição foi realizada na cidade
de São Carlos, no período de setembro, nos dias 14/09/2017 para a orientação Norte e
16/09/2017 para a orientação Oeste, compreendendo, portanto, o período de inverno.
Vale lembrar que as medições do nível de iluminância na maquete estudada
ocorreram de duas maneiras, conforme citado no item 3.3.2.5 (Medição dos Modelos
Físicos).
A primeira medição, realizada às 8h, 10h, 12h, 14h e 16h, aconteceu de maneira
simultânea, por meio de dois registradores automáticos, utilizados em dois pontos
internos para cada maquete, denominados de P1 e P2 (como pode ser visto na Figura
61). A segunda medição foi realizada manualmente, por meio da utilização de
luxímetro, no qual estabeleceu-se uma malha de 9 pontos, igualmente distanciados, no
interior da maquete (tal procedimento está ilustrado na Figura 62).
Primeiramente, foram elaborados grafícos para avaliar a primeira medição
(Figura 120 e 121) e posteriomente, têm-se a segunda medição (Figura 119 e 120).

Figura 119. Nível de iluminância da maquete por meio de registradores automáticos orientado
ao Norte.
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Figura 120. Nível de iluminância da maquete por meio de registradores automáticos orientado a
Oeste.

Comparando-se os dois gráficos pode-se observar que no P1, inserido nas duas
maquetes que contém somente o vidro ou o vidro mais o cobogó, orientado ao Norte, o
nível de iluminância aumenta a partir das 8h até as 12h e após isso, começa a diminuir.
Já na orientação Oeste, ocorre um aumento a partir das 8h e tem o seu ápice às 16h. Isto
ocorre devido ao posicionamento do sol em setembro estar mais ao Norte, ocasionando
uma maior intensidade no período diurno. Na período vespertino, o auge está às 16h, em
decorrência de que o sol está diretamente frontal à abertura da sala estudada.
Com relação ao P2, esta segue o mesmo panorama do P1, porém o nível de
iluminância é menor (na ordem de 2,5 vezes), por estar posicionado mais ao fundo da
sala e, portanto, menor é a intensidade da luz.
Na segunda medição foram utilizados os 9 pontos internos, equidistantes para
cada maquete, denominados de P1 a P9. Para facilitar a visualização da admissão de luz
por meio dos sistemas de aberturas, foram elaborados gráficos com linhas em 3D, os
quais foram traçados os valores de iluminância interna, correspondente a orientação
Norte e Oeste de todos os casos analisados (somente vidro e vidro + cobogó), nos cinco
horários de medição.
As Figuras 121 e 122 mostram a ocorrência de iluminância em função dos
pontos no ambiente. São 9 pontos para cada um dos horários de medição.
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Figura 121. Ocorrência de iluminância em função dos pontos no ambiente, na orientação Norte.

Observa-se que nos dois gráficos acima, há 3 pontos com ocorrência de uma
maior incidencia solar, P1, P4 e P7, por estarem mais próximos da abertura e diminuem
à medida em que afasta da mesma. Novamente, aqui constata-se um aumento a partir
das 8h até as 12h e depois ocorre um decréscimo até as 16h, conforme verificado
quando se utiliza osregistradores automáticos para a medição.
Figura 122. Ocorrência de iluminância em função dos pontos no ambiente, na orientação Oeste.

Enquanto que na Figura 122 é possível notar que nos dois casos estudados, a
insolação é alta no período da tarde, em razão da incidência direta do sol no ambiente
interno da sala, o que não acontece nas primeiras horas do dia.
4.3.2 Análise do nível de iluminância dos casos estudados
Os gráficos das Figuras 123 e 124 ilustram os resultados do nível médio de
iluminância

obtidos

experimentalmente

para

a

orientação

Norte

e

Oeste,
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respectivamente. Observa-se que em cada gráfico é mostrado o resultado
proporcionados pela abertura lateral composta de vidro e abertura de vidro simples com
cobogós, medidos nos cinco horários, pelo média dos 9 pontos.
Figura 123. Nível médio de iluminância da sala estudada, na orientação Norte.

Figura 124. Nível médio de iluminância da sala estudada, na orientação Oeste.

Analisando a Figura 123, percebe-se que tanto quando se utiliza somente o vidro
quanto o vidro mais o cobogó, a iluminância aumenta das 8h às 12h (ponto máximo) e,
diante desse horário a iluminação começa a reduzir. Pode-se concluir pelos valores
obtidos, que quando se utiliza somente o vidro, o nível de iluminância esteve acima do
valor recomendado (entre 500 lux e 2000 lux), em todos os horários medidos, enquanto
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que com a utilização do cobogó, os valores estiveram dentro do adequado, somente no
início da manhã e no final do dia.
Observa-se ainda que a utilização do cobogó como sobreamento faz com que a
variação da iluminância, ao longo do dia, seja menor do que quando se tem somente o
vidro, que apesar de, na maior parte do dia estar acima do recomendado é de apenas o
dobro. Enquanto que, quando se utiliza somente o vidro, essa variação, ao longo do dia,
chega a 8 vezes mais e, para as pessoas que trabalhem neste tipo de ambiente, o
desconforto por essa diferença de intensidade lumínica é considerável.
De modo análogo, na orientação Oeste, pode-se verificar, na Figura 124, sob
condição de céu claro, que o nível de iluminância é muito maior quando se utilizam
apenas o vidro simples do que com a utilização dos cobogós. Neste caso observa-se uma
diferença na variação de iluminância ao longo do dia, 14 vezes maior para abertura
somente de vidro e 8 vezes mais quando se utiliza vidro mais cobogós. Devido a grande
intensidade solar direta no período da tarde, o conforto ambiental gerado por essas
diferenças serão mais perceptíveis para os usuários do que a sala com as aberturas
direcionadas ao norte.
4. 4 Análise dos resultados da simulação computacional (DIAlux) e das medições
(método experimental).
Este item apresenta a análise e comparação dos resultados obtidos por meio da
simulação computacional e do método experimental. A medição e a simulação do nível
de iluminância da sala escolhida foi realizada no período de setembro, nos mesmos dias
citados anteriormente. A intenção é que os resultados sejam comparados e averiguados,
em função dos parâmetros de simulação computacional.
Nesta pesquisa, foi avaliada a disponibilidade de luz natural para condições de
céu claro, confome exposto nas Figuras 125 e 126, as quais ilustram as condições do
céu nos momentos de medição, registradas por fotografia, cuja câmera fotográfica está
fixa e com exposição automática, a fim de registrar a posição solar e a presença de
nuvens caracterizando o tipo de céu adotado. A iluminação desse tipo de céu é
considerada como a soma das parcelas de iluminação devido à luz direta do sol e
também da parcela difusa da luz natural.
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Figura 125. Imagens do céu claro de acordo com o horário medido (NORTE)

Fonte: ACERVO DA AUTORA, 2017.

Figura 126. Imagens do céu claro de acordo com o horário medido (OESTE)

Fonte: ACERVO DA AUTORA, 2017.

Para a avaliação quantitativa dos casos em estudo, utilizou-se a média dos
valores obtidos do nível de iluminância, por meio da simulação computacional e do
método experimental, utilizando-se os dois tipos de medição (registradores automáticos
– primeira medição e o Luxímetro – segunda medição).
Figura 127. Nível médio de iluminância da maquete orientado ao Norte

A Figura 127 mostra os valores do nível médio de iluminância encontrados para
a mesma condição de céu e nas mesmas datas, para a sala com a abertura de vidro e
vidro+ cobogó orientada ao Norte. Quando se utiliza a abertura somente de vidro, os
valores do nível de iluminância, pelo método computacional, ficaram próximo aos
obtidos pelo registradores automáticos, mas atingindo 6 vezes mais quando medido pelo
luxímetro. Pode-se dizer que a discrepância verificada pela utilização do luxímetro é
devido aos 3 pontos (P1, P4 e P7) estarem muito próximos à abertura, recebendo luz
direta, ocasionando um alto valor de iluminância. Já na medida utilizada pelo
registradores automáticos, o ponto P1 não recebeu a incidência de luz direta, e por isso
não apresentaram ápices extremamente acentuados. Pelos resultados obtidos, o gráfico
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originado pelo método computacional e pela utilização de registradores automáticos são
simétricos com valores muito próximos.
Quando se utiliza o cobogó como dispositivo de sombreamento, os valores
medidos pelos equipamentos registradores automáticos e Luxímetro ficaram próximos,
exatamente porque deixou te ter a incidência de luz direta dentro da sala, ou mais
propriamente dito nos pontos P1, P4 e P7. Em concordância a estas duas curvas temos a
similaridade com os valores obtidos pelo método computacional.
Para a análise qualitativa da insolação nos edifícios, pode-se verificar nas
Figuras 128 a 131, o comportamento da luz dentro do ambiente estudado (simulado e o
medido), para orientação Norte. Nestes estudos permitem analisar o período de
insolação na fachada e a penetração do sol pelas aberturas, de acordo com o horário
estabelecido.
Figura 128. Comportamento da luz natural no interior da maquete, utilizando somente o vidro,
de acordo com os horários medidos (NORTE)

Fonte: ACERVO DA AUTORA, 2017.

169

Figura 129. Comportamento da luz natural no interior da sala simulada, por meio do programa
Dialux, utilizando somente o vidro, de acordo com os horários medidos (NORTE)

É possível confirmar, por meio das Figuras 128 e 129 que, tanto as análises
experimentais quanto as análises de simulação computacional, o ambiente recebeu luz
direta em todos os horários, das 8h às 16h. Esta situação, apesar de aumentar os níveis
de iluminância na região próxima da abertura, pode provocar desconforto por
ofuscamento, uma vez que a luz incide diretamente sobre esta área e, à medida que se
afasta da mesma, há uma redução de iluminância, porém, de acordo com os valores
medidos, estes não estiveram dentro do intervalo adequado como local de trabalho, ou
seja, entre 500 lux e 2000 lux, com exceção dos horários das 14h e 16h, na região
oposta à abertura.
Figura 130. Comportamento da luz natural no interior da maquete, utilizando o vidro e o
cobogó, medidos de acordo com os horários selecionados (NORTE)

Fonte: ACERVO DA AUTORA, 2017.
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Figura 131. Comportamento da luz natural no interior da sala simulada, por meio do programa
Dialux, utilizando o vidro e o cobogó, de acordo com os horários medidos (NORTE)

Já quando se trata do cobogó, Figuras 131 e 132, somente às 10h e às 12h dos
casos medidos, o ambiente recebeu luz direta, ao contrário dos casos simulados, os
quais receberam a luz incidente em todos os horários. Apesar da entrada de luz direta no
ambiente ser de menor intensidade (funcionalidade do cobogó), como visto pelos
valores nos gráficos, as iluminâncias no ambiente interno, ocorridas em todos os
horários, foram superiores à 2000 lux, o que pode vir a causar desconforto visual aos
ocupantes do espaço.
A Figura 132 ilustra os valores obtidos pelos métodos computacional e
experimental, orientados a Oeste.
Figura 132. Nível médio de iluminância da maquete orientado a Oeste.

Analisando os valores obtidos na medição e simulação da Figura 132, constatase que no horário das 8h às 12h, para a abertura de vidro, a intensidade do nível médio
de iluminancia, nas três medidas, são próximas,com pequenas variações nesse período
e, a partir das 12h há um aumento acentuado da iluminância, devido a incidência solar
estar frontal à abertura da sala, sendo muito maior (2,5 veze) quando se faz a leitura
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pelo luxímetro. No caso da abertura de vidro mais o cobogó, segue um perfil
semelhante ao anterior, menor inclinação das 8h as 12h e mais acentuado a partir disso.
O nível de iluminância é atenuado com relação a abertura somente de vidro,
desempenhando assim, o cobogó, a sua função de atenuante lumínico em ambientes.
As Figuras 133 e 134 mostram o comportamento da luz natural no interior da
maquete e simulado, utilizando somente o vidro, de acordo com os horários medidos
(OESTE).
Figura 133. Comportamento da luz natural no interior da maquete, utilizando somente o vidro,
de acordo com os horários medidos (OESTE)

Fonte: ACERVO DA AUTORA, 2017

Figura 134. Comportamento da luz natural no interior da sala simulada, por meio do programa
Dialux, utilizando somente o vidro, de acordo com os horários medidos (OESTE)

Pelo que já foi discutido nos valores dados nos gráficos, observa-se que as
maiores intensidades de iluminâncias ocorridas as 14h e 16h é, devido a abertura
receber luz direta, conforme pode ser confirmado pelas figuras 133 e 134. Nas duas
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medições experimentais pode-se observar que, exceto no horário das 8h, o nível de
iluminação é superior a 2000 lux, concluindo-se que esta sala não tem uma boa
qualidade de iluminação natural.
Quanto à simulação, pode-se observar que no período da manhã o nível de
iluminância é aceitável e fica dentro do intervalo de conforto, após esse período o nível
de iluminância fica acima dos 2000 lux.
As Figuras 135 e 136 mostram o comportamento da luz natural no interior da
maquete e simulado, utilizando o vidro e o cobogó, na orientação Oeste em função dos
horários medidos.
Figura 135. Comportamento da luz natural no interior da maquete, utilizando o vidro e o
cobogó, de acordo com os horários medidos (OESTE)

Fonte: ACERVO DA AUTORA, 2017.

Figura 136. Comportamento da luz natural no interior da sala simulada, por meio do programa
Dialux, utilizando o vidro e o cobogó, de acordo com os horários medidos (OESTE)
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Neste caso também, pode-se observar nas Figuras 135 e 136 que ocorre
incidência de luz diretamente sobre o ambiente interno às 14h e às 16h, tanto no medido
quanto no simulado, mas aqui novamente, conclui-se que o cobogó atenua a intensidade
lumínica, tornando a sala confortavelmente das 8h às 12h nos sistemas experimentais e
das 8h as 14h pelo sistema computacional.
Na medição das 8h às 12h, o nível de iluminância no espaço interno encontra-se
valores dentro do adequado, enquanto que no horário das 14h e 16h, o valor foi superior
a 2000 lux, por isso, é possível concluir que esta sala teve uma boa qualidade de luz
somente nos horários da manhã.
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4.5 Dificuldades encontr
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5. CONCLUSÃO
Foi possível observar neste estudo que, além da utilização de recursos que
adequem a luminosidade de um ambiente, como os cobogós, a quantidade de luz
recebida em seu interior também depende do tamanho e do posicionamento de suas
janelas, assim como da distribuição da luz solar neste espaço, entretanto, esta
distribuição de iluminância depende do movimento aparente do sol no céu em função da
hora do dia, da estação do ano, da latitude e da orientação do edifício (HOPKINSON;
PETHERBRIGE; LONGMORE, 1975).
No que se refere à utilização de recursos para adequar a luminosidade, a partir
dos resultados gerados por simulação computacional, foi possível verificar um conjunto
de parâmetros em relação ao aproveitamento e proteção da luz solar por meio somente
do vidro e também deste mais o cobogó. Verificou-se que os cobogós 1 e 4 melhoraram
o desempenho lumínico das salas estudadas em comparação com aquelas que
apresentaram somente o vidro, principalmente no solstício de inverno na Face Norte. A
intensidade lumínica para os casos dos cobogós 2 e 3, devido ao fato da área de abertura
ser pequena, ficou muito abaixo da faixa aceitável de iluminância (500 a 2000 Lux).
Ainda com relação ao desempenho de luz no ambiente, o caso 1 foi o que
mostrou ser mais eficiente e atendeu melhor o requisito de iluminância interna, apesar
de se verificar pontos com luminosidade acima de 2000 lux, principalmente na fachada
Oeste e no final da tarde. O caso 4 apresentou uma iluminância adequada somente em
algumas horas do dia. Para os casos 2 e 3, apesar da uniformização da iluminação
natural no ambiente interno, ainda é necessária a complementação da mesma com a luz
artificial para todos os horários e para todas as latitudes, pois os valores obtidos foram
inferiores a 500 lux.
Nas simulações das salas com os cobogós, foi possível observar uma
distribuição mais uniforme da luz solar em comparação com o caso de referência,
devido ao redirecionamento da luminosidade ao ambiente interno, tendo uma redução
de iluminância superior a 65% para o cobogó 1, a 95% para os cobogós 2 e 3 e a 85%
para o cobogó 4, na latitude 0º. Para as demais latitudes, a redução de iluminância foi de
65% para o cobogó 1, enquanto que o maior nível de sombreamento foi com a utilização
do cobogó 3, no valor de 97%.
Os resultados citados acima demonstraram que os cobogós podem ser utlizados
como um dispositivo de sombreamento, pois controlam altos níveis de iluminância em
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comparação às salas que não apresentam dispositivo de proteção. Estas salas
apresentaram, na maior parte do dia, um nível de iluminância acima dos 2000 lux.
Outro ponto a ser destacado é em relação à localização geográfica. Pode-se
observar que a iluminância média aumenta a partir da linha do Equador para o
Hemisfério Sul, ou seja, aumenta da latitude 0 para a -30o.
Na parte final da pesquisa, tendo como objeto analisado a sala que continha
somente o vidro, orientada para a face Norte, por meio da utilização do luxímetro,
verificou-se uma considerável discrepância de valores, a partir das 12 horas, ao se
comparar os dados simulados com os dados medidos no local estudado, porém, na
medição realizada por meio de registradores automáticos, isso não ocorreu. Um dado
interessante nessa conclusão é que a discrepância entre o simulado e o medido pelo
luxímetro ocorreu quando houve a incidência direta de sol sobre o aparelho, ou seja,
quando ocorreu a incidência sobre os pontos P1, P4 e P7. Em relação aos outros pontos
medidos, há uma certa similaridade com o simulado e com a medida dos registradores
automáticos. Na correlação entre o ponto P1, medido pelos registradores automáticos, o
qual esta localizado entre o P4 e o P5 (medida do luxímetro), observa-se que o seu valor
fica entre o P5 e o simulado. Esse efeito ocorre tanto na orientação Norte quanto na
orientação Oeste, sendo que na orientação Oeste fica facilmente visível no período da
manhã, a qual não há a incidência direta do sol e, todas as três medidas seguem a
mesma simetria, com pequenas variações dos valores. Com a utilização dos cobogós, os
dados adquiridos foram mais aproximados, ou seja verifica-se também uma certa
simetria, principalmente no que se refere as medidas experimentais no caso do vidro e
no vidro + cobogó, novamente observa-se que a última medida (16h) ocorre a
incidência direta dentro da sala, levando a medida do luxímetro a dar um salto, desta
vez menor, devido a obstrução do sol causada pelo cobogó. Portanto, nas medidas
realizadas com o luxímetro, e ocorrendo a incidência solar direta sobre ele, os valores
médios chegaram a mais de 2,5 vezes maior. Quando não ocorre esse efeito, observa-se
uma diferença de valores aceitável em relação às 3 medidas.
Os resultados obtidos por meio do programa DIAlux garantem valores mais
próximos do que seria o ideal, já que nele são inseridos a latitude, a hora, a orientação, e
demais dados que não irão sofrer influências externas que podem eventualmente mudar
o dado obtido.
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Em contrapartida, o método experimental revela-se uma ferramenta útil na
visualização da distribuição espacial da luz no ambiente em estudo, mostando
claramente as áreas da sala mais e menos iluminadas.
Por fim, pode-se concluir que a realização do método computacional com o
experimental tem a sua validade na distribuição da intensidade lumínica, quando se quer
ter dados que possam avaliar o que ocorre sobre uma determinada área em construção,
com abertura de vidro ou atenuada por meio de cobogós, com relação à incidência solar
direta. Os dois tem a sua importância: no método computacional pode-se prever, com
antecedência, os efeitos da insolação sobre um determinado ambiente e no método
experimental pode-se verificar em tempo real esses valores pré-determinados.

5. 1 Sugestões para trabalhos futuros
Como trabalhos futuros sugerem-se:


Simulações similares, porém alterando a absortância dos cobogós.



Simulações similares para o período de equinócio.



Avaliar o impacto dos diferentes cogobós analisados no desempenho lumínico, em
conjunto com o desempenho térmico e ventilação natural.



Aprofundar e explorar o impacto das manchas solares dos cobogós, provocado pela
incidência de radiação solar direta, presentes no interior da maquete, analisando-as
de maneira quantitativamente.



Medição similar de outra tipologia de sala estudada ou alternar diferentes
geometrias de cobogós, com a intenção de verificar o seu desempenho em relação a
iluminação natural e se é melhor ou pior que a outra.
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GLOSSÁRIO

Absortância: “Razão do fluxo radiante ou luminoso absorvido, para o fluxo incidente,
em condições especificadas” (NBR 5461, 1991, p. 34).
Altura Solar: “Ângulo do sol acima do horizonte, quando observado sob uma vista
paralela ao azimute do sol.” (LIVRO SOL, VENTO E LUZ, Brown; Dekay, 2004, p.
365.)
Azimute Solar: “O ângulo do sol visto através de um plano e medido em graus pelo
norte (ou pelo sul no Hemisfério Norte); também é a orientação solar de uma
edificação.” (LIVRO SOL, VENTO E LUZ, Brown; Dekay, 2004, p. 365.)
Área da tarefa: “Área parcial no local de trabalho em que a tarefa visual é realizada”
(NBR 8995, 2013, p. ).
Brilho (de uma superfície): “ Aspecto pelo qual são percebidos reflexos luminosos de
objetos, como se estivessem superpostos à superfície, devido às propriedades
direcionais seletivas dessa superfície” (NBR 5461, 1991, p. 34).
Claraboia: “Abertura para luz do dia numa superfície horizontal de um edifício” (NBR
5461, 1991, p. 64).
Claridade: “De uma cor isolada, é a luminosidade de uma superfície apreciada em
relação à luminosidade de uma superfície que é iluminada de maneira semelhante e que
parece branca ou altamente transmissiva” (NBR 5461, 1991, p. 17).
Entorno imediato: “Área ao redor da área de tarefa”
Iluminação ambiente: “A iluminação ambiente, geralmente difusa e com um menor
nível de iluminância do que a iluminação para tarefas específicas.” (LIVRO SOL,
VENTO E LUZ, Brown; Dekay, 2004, p. 365.)
Iluminação Lateral: “Iluminação natural obtida atraves das aberturas em uma parede.”
(LIVRO SOL, VENTO E LUZ, Brown; Dekay, 2004, p. 365.)
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Latitude: “A distância angular norte ou sul da linha do Equador e medida em graus ao
longo de um meridiano. O Equador está no grau 0; o Pólo Norte está na latitude 90º
Norte. As latitudes que se afastam da linha do Equador possuem ângulos solares mais
baixos, menor radiação e iluminância por hora, além de uma maior variação entre o
movimento do sol no verão e no inverno.” (LIVRO SOL, VENTO E LUZ, Brown;
Dekay, 2004, p. 369.)
Longitude: “A distância angular da superfície da Terra, medida à leste ou oerste do
meridiano zero em Greenwich, Inglaterra, do meridiano que passa através de uma
determinada posição expressa em graus.” (LIVRO SOL, VENTO E LUZ, Brown;
Dekay, 2004, p. 369.)
Luminosidade: “ Atributo da sensação visual segundo a qual uma superfície parece
emitir mais ou menos luz” (NBR 5461, 1991, p. 17).
Luminoso: “Adjetivo utilizado para descrever altos níveis de luminosidade” (NBR
5461, 1991, p. 17).
Lux: Unidade de iluminância.
Luxímetro: Instrumento que mede iluminância.
Ofuscamento: “Condição de visão na qual há desconforto ou redução da capacidade de
distinguir detalhes ou objetos, devidos a uma distribuição desfavorável das luminâncias,
ou a constraste excessivo” (NBR 5461, 1991, p. 19).
Radiação solar: “Radiação eletromagnética proveniente do sol” (NBR 5461, 1991, p.
61).
Reflexão: “Retorno de uma radiação que incide numa superfície ou num meio, sem
modificação de frequência dos componentes monocromáticos dessa radiação” (NBR
5461, 1991, p. 31).
Refletância: “ Razão do fluxo radiante ou luminoso refletido, para o fluxo incidente,
nas condições dadas” (NBR 5461, 1991, p. 32).
Renderização: Processo em que geramos uma imagem simulando condições reais.
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Solstício: “O dia mais curto ou o dia mais longo do ano. O solstício de inverno é no dia
21 de junho (21 de dezembro no hemisfério norte) ou em data próxima a esta; o
solstício de verão é no dia 21 de dezembro (21 de junho no hemisfério norte). O sol
encontra-se na sua altura mínima no solstício de inverno e máxima no solstício de
verão. A variação do azimute diário é máxima no solstício de verão e mínima no
solstício de inverno.” (LIVRO SOL, VENTO E LUZ, Brown; Dekay, 2004, p. 371.)
Transmissão: “Passagem de uma radiação através de um meio, sem modificação da
frequência dos componentes monocromáticos dessa radiação” (NBR 5461, 1991, p. 31).
Transmitância: “Razão do fluxo radiante ou luminoso transmitido, para o fluxo
incidente, nas condições dadas” (NBR 5461, 1991, p. 33).
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ANEXO
Figura 1. Tranjetória solar orientado à norte, no solstício de verão (a) e no solstício de inverno
(b) para a latitude 0º

Figura 2. Tranjetória solar orientado à oeste, no solstício de verão (a) e no solstício de inverno
(b) para a latitude 0º

Figura 3. Tranjetória solar orientado ao norte, no solstício de verão (c) e no solstício de inverno
(d) para a latitude -10º
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Figura 4. Tranjetória solar orientado à oeste, no solstício de verão (c) e no solstício de inverno
(d) para a latitude -10º

Figura 5. Tranjetória solar orientado ao norte, no solstício de verão (c) e no solstício de inverno
(d) para a latitude -20º

Figura 6. Tranjetória solar orientado a oeste, no solstício de verão (c) e no solstício de inverno
(d) para a latitude -20º
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Figura 7. Tranjetória solar orientado ao norte, no solstício de verão (c) e no solstício de inverno
(d) para a latitude -30º

Figura 8. Tranjetória solar orientado a oeste, no solstício de verão (c) e no solstício de inverno
(d) para a latitude -30º

