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RESUMO

SANTOS, J. C. P. (2002). Desempenho térmico e visual de elementos transparentes
frente à radiação solar. São Carlos, 2002. 363p. Tese (Doutorado) - lnterunidades
em Ciência e Engenharia de Materiais. Universidade de São Paulo.

A especificação das vedações transparentes é uma das decisões mais complexas no

âmbito do projeto arquitetõnico. Envolve diversos fatores construtivos e de

necessidades humanas relacionadas ao conforto ambiental, associados a uma grande

variedade de produtos disponíveis no mercado. Este trabalho busca facilitar aos

projetistas esse processo de especificação, fornecendo valores dos parâmetros de

desempenho dos elementos transparentes em relação à análise do conforto térmico e

visual, coerentes com a realidade climática brasileira e com a real incidência da

radiação solar ao longo do dia. Foram estudados os vidros comuns, laminados e

refletivos, e as películas de controle solar, policarbonatos e acrílicos usados em

edificações no Brasil. Foi utilizada a análise por espectrofotometria para a obtenção

dos valores de refletância, transmitância e absortância para as diferentes regiões do

espectro solar, com ângulos de incidênciavariados. A partir do relacionamento desses

resultados, considerando o comportamento similar de variação do Fator de Calor

Solar (FCS) e da Transmitância da Luz Visível (Tv) com o ângulo de incidência, foi

desenvolvida uma metodologia que possibilita o cálculo simplificado de ganhos de

calor e luz natural.

Palavras-chave: elementos transparentes; radiação solar; conforto térmico; conforto

visual
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ABSTRACT

SANTOS, IC.P. Thermal and visual performance of transparent elements related to
the solar radiation. São Carlos, 2002. 363p. Thesis (Doctorate)- Science and
Engineering ofMaterials. University of São Paulo

The specification of the transparent elements is one of the most complex decisions in

the ambit of the architectural project. It involves several constructive factors and

human necessities related to the environrnental cornfort, associated to a great variety

of available products in the market. The aim of this work is to facilitate the

specification process to the planners, supplying values of the performance parameters

of the transparent elements in relation to the analysis of thermal and visual cornfort,

coherent with the Brazilian climatic reality and with real incidence of the solar

radiation along of the day. It were studied the ordinary, laminate and reflective

glasses, the solar control films, policarbonates and acrylic used in Brazilian

constructions. The spectrophotometry analysiswas used to obtain the reflectance, the

transmittance and the absortance values for the ditferent regions of the solar

spectrum, with varied incidence angles. Starting from the relationship of those results,

considering the similar behavior of variation of the Solar Heat Factor (FCS) and of

Transmittance of the Visible Light (Tv) with the incidence angle, it was developed a

methodology that facilitates the simplifiedcalculation of heat and naturallight gains.

Key-words: transparent materials~solar radiation~thermal cornfort~visual cornfort.



1.INTRODUÇÃO

No processo de especificação das vedações transparentes de um edificio o

projetista analisa diversos fatores arquitetônicos, econômicos e de necessidades

humanas. Nesse sentido, itens como o conforto térmico, o conforto visual e a

economia de energia tomam a decisão na escolha desses elementos uma das mais

complexas dentro da construção, pois envolvem os ganhos térmicos, iluminação

natural e a renovação do ar ambiente.

Por outro lado, a fabricação dos produtos transparentes para utilização em

aberturas experimentou, nas últimas décadas, uma grande evolução tecnológica,

decorrente da crescente preocupação mundial com a redução do consumo de energia,

e das novas exigências do mercado consumidor, relacionadas ao seu uso cada dia

mais diversificado. Foram alterados os processos de produção, composição química,

tratamentos superficiais, dimensões e aparência, surgindo uma grande variedade de

novos elementos e opções de composições dos mesmos em elementos laminados ou

em caixilhos múltiplos.

Esse fato aumentou significativamente a quantidade de alternativas

disponíveis e a responsabilidade do profissional encarregado desse item do projeto,

pois, para que sejam então seguidos critérios técnicos coerentes nesse processo, são

necessárias informações precisas sobre as propriedades reais e valores para cálculo

do elemento transparente a ser utilizado e saber relacionar esses dados, com clareza,

às variáveis ambientais do local estabelecido para o edificio, de maneira a obter-se

realmente o desempenho final que é esperado da edificação.

A principal causa do emprego inadequado desses elementos em relação ao

conforto ambiental está relacionada à desconsideração desses aspectos, já uma

utilização inteligente e maximizada em termos de exploração das potencialidades

desse produto tão versátil, prático, requintado e valorizado em termos construtivos,

exige do projetista um bom discernimento e conscientização em relação à forma de
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associação entre os valores técnicos dos elementos transparentes e as variáveis do

projeto arquitetônico, em concordância com os parâmetros subjetivos,

principalmente as questões associadas à estética.

O esclarecimentoe responsabilidade do projetista nesse sentido contribuem com

condições mais apropriadas dentro das diversas áreas do conforto humano,

possibilitando um relacionamento harmonioso entre as pessoas, sua moradia e o meio

ambiente, com menor necessidade de emprego de equipamentos e gastos de energia.

Basicamente, em termos de térmica e iluminação natural, os dados existentes

nos catálogos e publicações sobre produtos para vedações transparentes, dizem

respeito apenas à transmitância, refletância e absortância para incidência da radiação

normal à superficie, de uma forma geral. Não existem maiores informações

relacionadas à influência da variação do ângulo de incidência, nem às diferentes

intensidades de energia que chegam em cada comprimento de onda do espectro solar.

Desconsiderando esses aspectos, dois elementos transparentes que possuam

parâmetros para cálculo semelhantes, na realidade podem acarretar ganhos de calor e

luz muito diferenciados, o que pode resultar no seu uso equivocado, embora o

procedimento de cálculo e escolha tenha sido bem encaminhado usando os dados

disponíveis. Para evitar esse tipo de ocorrência é importante que se tenha dados

confiáveis, de fácil utilização para todas as situações, e que evidenciem a real

potencialidade dos diferentes produtos dentro do uso a que se destinam.

Este trabalho apresenta as características óticas dos vidros, películas de

controle solar, policarbonatos e acrílicos mais utilizados na nossa arquitetura, para

ângulos variados de incidência da radiação solar, levando em consideração a

composição espectral da mesma na superficie terrestre.

A partir dos valores assim obtidos, são elaborados procedimentos associados

à análise do conforto térmico e visual, para as condições climáticas brasileiras,

buscando facilitar aos projetistas o acesso às informações necessárias para um

encaminhamento coerente do processo de especificação de vedações transparentes.

Primeiramente, foi realizada um estudo sobre os elementos transparentes

citados anteriormente e seus processos de fabricação, analisando-se suas

composições químicas e características fisicas, e a relação destas com o

comportamento ótico e com os parâmetros associados à análise do conforto térmico e

visual.
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Realizou-se ainda uma revisão detalhada sobre a radiação eletromagnética e a

maneira com que ela interage com os materiais, com enfoque principal sobre os

elementos transparentes e seus comportamentos espectrofotométricos frente à

radiação solar.

A radiação solar foi também melhor esclarecida, visando à sua utilização no

desenvolvimento dos cálculos futuros. Foi adotado um espectro solar padrão para

fins do cálculo ponderado das características óticas dos elementos transparentes e

estabelecidos os procedimentos necessários para os modelos preditivos de obtenção

dos valores mais aproximados possíveis das parcelas de radiação direta, difusa e

refletida, bem como de seus ângulos de incidência, para qualquer situação de projeto

e período de tempo de qualquer dia do ano.

Para complementar a revisão bibliográfica, foi feita uma análise da relação da

radiação solar incidente sobre as vedações transparentes com o conforto térmico e

visual, na qual são estudados os parâmetros estabelecidos na literatura para sua

consideração dentro do contexto de um projeto e, ainda, a diferenciação existente

entre as nossas necessidades e as dos países onde os elementos transparentes são

geralmente desenvolvidos, com a apresentação de algumas recomendações existentes

para a escolha dos mesmos.

Na evolução teórica foi realizado um estudo detalhado do cálculo matemático

da parcela absorvida e reirradiada para o interior (Ni), levando-se em consideração a

absorção da radiação pelo elemento transparente ao longo de toda a espessura do

mesmo, as condições climáticas brasileiras e as características químicas e fisicas dos

materiais componentes.

Nesse item, são também apresentadas as novas nomenclaturas adotadas nesse

trabalho para os parâmetros de análise de conforto térmico e visual, buscando-se

denominações que tenham um significado mais claro dentro do nosso idioma, e que

sejam mais facilmente associadas ao real sentido que possuem, facilitando o

entendimento das mesmas e melhorando a comunicação entre fabricantes e

projetistas.

No procedimento experimental foram realizadas medidas de reflexão e

transmissão para ângulos de incidência variando entre 0° e 80° e para os valores de

comprimentos de onda que compõem o espectro principal da radiação solar na

superficie terrestre, entre 300 e 2000 nm.
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Para as medidas de reflexão foi desenvolvido um dispositivo especial para ser

adaptado ao espectrofotômetro, possibilitando a medida da parcela refletida do feixe

de energia que incide sobre a amostra.

O estudo foi realizado para ângulos de incidência variados tendo em vista

que, em vedações transparentes, geralmente colocadas na vertical, não é comum a

ocorrência da incidência da radiação solar a ângulo normal, havendo uma ampla

variação desse ângulo ao longo das horas dos dias e no decorrer das estações do ano.

Portanto, os dados existentes para incidência normal servem apenas como valor

comparativo, não tendo aplicação prática correta na previsão de ganhos de energia

solar.

As curvas espectrofotométricas obtidas das medições foram utilizadas no

cálculo da refletância e da transmitância para ângulos de incidência variados,

fazendo-se, no entanto, a ponderação dos valores de reflexão e transmissão obtidos

em cada comprimento de onda, com relação à sua parcela de energia dentro do

espectro solar padrão adotado. Esse procedimento foi realizado tanto para o espectro

total adotado (300 a 2000 nm) como para as faixas de espectro do ultravioleta, do

visível e do infravermelho. Os valores de absortância foram obtidos posteriormente

por cálculo matemático.

Foram então traçados os gráficos de variação do Fator de Calor Solar calculado

e da Transmitância da Luz Visível em relação ao ângulo de incidência, sendo possível

a identificação de grupos de elementos que possuem comportamentos semelhantes

dessa variação, de maneira que, entre os componentes do grupo, existisse um fator de

relacionamento constante para os ganhos de energia solar, em qualquer situação de

incidência.

Observou-se, nesse caso, o equívoco do uso do vidro comum incolor de 3 mm

como padrão de referência para todos os tipos de elementos, sendo possível, no

entanto, a adoção de um elemento hipotético de referência, dentro de cada grupo.

Esses elementos de referência são então estabelecidos no trabalho e

disponibilizados para a utilização na previsão de ganhos de calor e luz natural. Esse

procedimento busca agilizar o processo de cálculo, tanto computacional como por

meio de tabelas.

Um exemplo prático dessa utilização é a confecção de tabelas de Ganhos de

Referência do Calor Solar (GRCS) e Ganhos de Referência da Iluminação Natural
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(GRlN), que foram desenvolvidas para a cidade de São Carlos, no estado de São

Paulo, utilizando-se os dados climáticos específicos para essa localidade,

considerando-se diferentes períodos do ano e situações variadas de inclinação e

orientação das vedações transparentes.

A partir da relação entre o FCS e a Tv dos elementos ensaiados e o dos

elementos de referência estabelecidos, são fornecidos os valores dos Coeficientes de

Admissão de Calor (CAC) e de Luz Natural (CAL), respectivamente, que são os

valores de ajuste, que vão ser aplicados sobre os valores das tabelas de referência,

para o cálculo de ganhos de calor ou luz para o elemento qualquer.

São também apresentados os encaminhamentos para que os valores obtidos

dos ensaios fossem utilizados para o cálculo matemático das características óticas de

outros elementos não ensaiados nesse trabalho e seus respectivos parâmetros para

análise de conforto. Dessa maneira dados de elementos similares aos ensaiados são

disponibilizados, aumentando a abrangência prática do estudo.

Assim, ao final dessa publicação, o projetista terá à sua disposição, através da

análise e relacionamento de tabelas e gráficos, dados importantes e práticos para

avaliação do desempenho, em relação ao conforto térmico e visual, dos diferentes

tipos de elementos transparentes existentes, o que pode simplificar e qualificar seu

processo de decisão na especificação desse elemento construtivo em situações variadas

de projeto.



2. OBJETIVOS

2.1. OBJETIVO GERAL

• Facilitar o processo de especificação dos elementos transparentes no

projeto de edificações, a partir do fornecimento de informações de seus

desempenhos térmicos e visuais frente à radiação solar, considerada

incidindo a ângulos variados, e da apresentação de procedimentos práticos

que permitam a utilização dessas informações na previsão dos ganhos de

calor e luz natural através desses elementos.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Propor uma nova terminologia para os parâmetros associados à análise de

conforto térmico e visual, que proporcionem um melhor entendimento por

parte dos usuários desses dados.

• Estabelecer novo procedimento de cálculo da parcela da energia absorvida

que migra para o interior da edificação (M), de maneira que sejam

consideradas as condições climáticas brasileiras.

• Desenvolver método de ensaio que possibilite medidas

espectrofotométricas de reflexão para ângulos variados de incidência do

feixe de luz.

• Obtenção da curva espectrofotométrica da reflexão e da transmissão dos

elementos transparentes, para ângulos de incidência variados, e para os

diferentes comprimentos de onda que compõem o espectro terrestre da

radiação solar.

• Obtenção da refletância, da transmitância e da absortância para ângulos de

incidência variados, dentro das faixas espectrais do ultravioleta, visível,

infravermelho e total, considerando a composição de energia do espectro

solar padrão na superficie terrestre, suprindo a lacuna existente devido à
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deficiência desses dados e possibilitando a avaliação e os cálculos mais

precisos considerando as reais condições de incidência da radiação solar.

• Apresentar para os elementos transparentes utilizados em edificações, um

estudo comparativo dos comportamentos espectrofotométricos, das

características óticas e dos parâmetros associados ao conforto térmico e

visual, considerando a variação do ângulo de incidência da radiação solar,

ampliando esse conhecimento além dos dados disponíveis para a incidência

normal.

• Determinar a existência de grupos de elementos transparentes com

comportamentos similares de variação, com o ângulo de incidência, do

Fator de Calor Solar (FCS) e da Transmitância no visível (Tv), e definição

de elementos de referência dentro dos diferentes grupos.

• Com a utilização do conceito de elemento de referência, elaborar

procedimentos de cálculo de ganhos de calor e luz natural que corrija a

distorção causada pelo uso, na bibliografia existente, do vidro comum de

3 mm incolor como referência para todos os tipos de elementos,

possibilitando o uso com maior precisão do Coeficiente de Admissão de

Calor (CAC) e do Coeficiente de Admissão de Luz Natural (CAL).

• Disponibilizar valores de CAC e CAL para todos os elementos ensaiados,

relacionado-os aos elementos de referência de seus respectivos grupos.

• Desenvolver um procedimento de cálculo que possibilite a obtenção das

características óticas e do CAC e CAL para outros elementos transparentes

similares não ensaiados, a partir dos resultados obtidos dos ensaios e do

formulário existente na literatura apresentada.

• Elaborar exemplos de tabelas de Ganhos de Referência do Calor Solar

(GRCS) e Ganhos de Referência da Iluminação Natural (GRIN) para os

elementos definidos como referência dentro de cada grupo, para

diferentes dias do ano e orientações de fachada, utilizando-se os dados da

cidade de São Carlos - SP, para exemplificar a potencial idade dos dados

obtidos e dos procedimentos desenvolvidos.



3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

3.1 ELEMENTOS TRANSPARENTES: PROCESSOS DE FABRICAÇÃO E

CARACTERÍSTICAS

Existe hoje no mercado uma variedade muito grande de elementos

transparentes, principalmente vidros, que aceitam diversos tratamentos, aplicados

sobre diferentes tipos e espessuras, resultando elementos de características muito

variadas, que podem ainda ser combinados em produtos laminados ou em caixilhos

múltiplos.

Esse trabalho está concentrado no estudo dos produtos mais utilizados em

vedações transparentes na arquitetura, abrangendo os vidros lisos incolores e

coloridos, os vidros laminados, vidros refletivos pirolíticos e a vácuo, as películas de

proteção solar, os policarbonatos incolores e coloridos e o acrílico incolor.

3.1.1. VIDROS

De acordo com VAN VLACKo1, vidro é uma solução resultante da

solidificação progressiva, sem traços de cristalização, de misturas homogêneas em

fusão. Os principais vidros comerciais são silicatos, possuindo como unidade primária

estrutural o tetraedro Si04, no qual o átomo de silício é coordenado intersticialmente

entre quatro átomos de oxigênio, resultando, após o resfriamento, em um material

inorgânico, homogêneo e amorfo que, ao contrário da sílica cristalina, não possui

ordenação de longa distância. A Figura O 1 apresenta a estrutura química básica do

vidro de silicato em comparação com a sílicacristalina.
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(a) (b)

• Silício

oOxigênio

FIGURA 01 - Estrutura química básica do vidro de silicato (a) e do cristal de sílica (b)
Fonte: VAN VLACKOl, 1984, p.313.

WEsT'2 cita que o vidro de sílica pura possui excelentes qualidades, no

entanto são muito caros de produzir devido a sua alta temperatura para ocorrer uma

fusão homogênea do material (-1600°). A introdução de óxidos modificadores de

cadeia, como o Na20, reduz a energia de ativação requerida para a movimentação

atômica necessária à fluidez do vidro líquido, baixando a temperatura de fusão para

-800°, mas resultando um vidro de baixa qualidade, solúvel em água e sujeito à

devitrificaçào. Outros óxidos, como o CaO, MgO e Ah03, são então adicionados,

aumentando a resistência química e a devitrificação.

Assim, o vidro para janelas possui múltiplos componentes, sendo formado

principalmente por:

Um vitrificante, a sílica, na forma de areia;

Um fundente, soda ou potassa, na forma de sulfato ou carbonato;

Um estabilizante, a cal, na forma de carbonatos.

O vidro mais moderno é o float, com a composição básica da Tabela 01.

TABELA 01 - Composição da mistura do vidro float incolor

Produtos minerais Produtos químicos

Mistura ISi02 CaC03CaMg(C03i Na20Ah03 I Na2C03Na2S04
Vitrificável

100%

57,46%10,56%9,88%2,96%16,46%2,96%
areIa

calcáriodolomitafeldspato

Fonte: SANTA MARINA03, 1993, p.09.
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De cada cem partes dessa mistura vitrificável obtém-se 83 paties de vidro e 17

partes de perda por volatilização, restando a composição básica da Figura 02.

• Sflica (SiO;)

• Potássio (K20)

lVlagnésio (!vIgO)

Cákio (CaO)

FIGURA 02 - Composição Final do Vidro F/oal Incolor
Fonte: CEBRACE04, p.02.

3.1.1.1 Vidro Float Incolor

Esse vidro, segundo CLEDWYN-DAVIESo5, é obtido por meio do

escoamento da mistura vitrificável derretida sobre uma base de estanho líquido, em

atmosfera controlada. Nesse processo o vidro forma uma camada contínua que flutua

sobre o banho, sendo mantida a alta temperatura (~11 00 °C) o tempo suficiente para

que sumam as irregularidades e as superfícies fiquem planas e paralelas, esfriando ao

longo do banho, sendo então retirada (~600 °C).

Esse processo diferencia-se do processo de estiramento, que era utilizado

anteriormente, pela melhoria das qualidades óticas do vidro final.

Segundo catálogo do fabricante[04], o processo de produção do vidro float é

apresentado no diagrama da Figura 03.
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FIGURA 03 - Diagrama de produção do vidro float
Fonte: CEBRACE04, sd, p,02,

São cumpridos nesse caso os seguintes estágios:

• Forno de Fusão - a mistura dos componentes do vidro é colocada no

forno de fusão, através de correias transportadoras, em temperaturas de

até 1600oC, sendo fundida e transformada numa massa homogênea;

• Banho Float - essa massa é derramada em uma piscina de estanho líquido

no qual, por diferença de densidade, flutua sobre o estanho. A partir desse

ponto é determinada a espessura da chapa de vidro; quanto maior a

velocidade da linha menor será a espessura resultante;

• Galeria de Recozimento - a folha de vidro é resfriada controladamente até

aproximadamente 120°C, sendo preparada para o corte;

• Inspeção Automática - antes do recorte, a lâmina passa pela inspeção do

Scanner com feixe laser, que identifica falhas e faz o refugo quando

necessário;

• Recorte, Empilhamento e Armazenagem - as chapas são então recortadas

em dimensões pré-programadas, empilhadas em pacotes para a expedição

e armazenadas.

Esse tipo de vidro está disponível nas espessuras de 2 a 19 mm.
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o processo de fabricação do vidro float incolor é utilizado como base para a

produção em grande escala dos outros tipos de vidros estudados, como os coloridos,

laminados e refletivos, sendo essa tecnologia mais ágil e barata.

As características óticas do vidro float incolor de 3 mm são geralmente

adotadas como padrão de comparação com os demais tipos de elementos

transparentes.

3.1.1.2 Vidro Float Colorido ou Absorvente

o processo de produção desse tipo de vidro é idêntico ao float incolor, com a

incorporação à mistura vitrificável de aditivos minerais, de acordo com a coloração

desejada. O fabricante nacional[04]cita a incorporação de Selênio (Se), Óxido de Ferro

(Fez03) e Óxido de Cobalto (C0304) para atingir as diferentes cores dos vidros

existentes no mercado que são o verde, o bronze, o cinza e mais recentemente o azul.

As espessuras disponíveis desses vidros são as mesmas do incolor.

A finalidade principal desse tipo de vidro é a redução da transmitância solar,

pela absorção de uma grande parcela da energia incidente, reduzindo o ganho de calor

direto e o ofuscamento no interior do edificio.

3.1.1.3. Vidro Laminado

Esse elemento é um vidro de segurança, sendo composto de duas ou mais

lâminas de vidros coladas pela intercalação de 1 até 4 filmes de polivinil butiral

(PVB), um material resistente, com aderência ao vidro e boa elasticidade. A ligação

final filme vidro é obtida por tratamento térmico sob pressão.

A aderência da película às chapas e sua propriedade elástica faz com que em caso

de rompimento, ou de quebra acidental, os fragmentos sejam retidos e a lâmina permaneça

íntegra, dificultando a entrada de pessoas ou objetos através desse tipo de vidro.

O número de vidros e de camadas de filme e os tipos dos vidros utilizados na

composição variam de acordo com o uso a que se destinam, sendo muito grande essa

gama de opções de acordo com as necessidades dos projetistas. Podem ser utilizados

os vidros incolores, coloridos e refletivos, e ainda diferentes cores do filme de butiral,

conforme se queira determinadas propriedades espectrofotométricas do conjunto.

De acordo com catálogo da empresa produtora do filme de PVB no Brasil[06],

pode-se utilizar uma película única nas cores incolor, verde, bronze, cinza ou azul, ou
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ainda a combinação de até quatro camadas de lâminas de um conjunto de quatro cores

básicas disponíveis, rosa, amarelo, azul e cinza, em dois tons cada, mais o branco

opaco, que compõem aproximadamente 600 tonalidades de cores. Esse fato salienta a

dificuldade de obtenção, por parte dos profissionais, das reais características óticas

desse tipo de vidro, que estão associadas às características e ao tipo e número de

camadas de vidros e de PVB que compõem o vidro laminado final.

No caso de ser incluído um vidro refletivo no conjunto, a sua camada

metalizada fica protegida no interior, evitando o desgaste, principalmente no caso dos

vidros metalizados pelo processo a vácuo, mais suscetíveis a esse processo. O vidro

composto dessa maneira foi denominado nesse trabalho de vidro laminado refletivo.

As espessuras dos vidros laminados podem chegar à 60 mm, com resistência a

balas de arma de fogo de diversos calibres. No entanto, o processo de laminação

possui uma limitação quanto a relação entre as espessuras das chapas de vidro

componentes, sendo que a maior espessura não deve exceder a 1,5 vezes o valor da

menor, devido às quebras que ocorrem na autoclavegem.

Segundo C~7, os vidros laminados são usados principalmente como

uma eficiente barreira mecânica em vitrines, parapeitos, dependências esportivas,

piscinas, clarabóias e outros, mas vêm ganhando um espaço maior na arquitetura

principalmente pela possibilidadede várias opções de cores.

Uma tecnologia mais recente de laminação utiliza a resina líquida de poliéster,

apresentando, segundo a empresa que fornece esse material[08,09],em relação ao PVB,

vantagens no processo de fabricação, com menor tempo e custo, maior segurança e

ainda menores limitações no uso, não possuindo restrições quanto ao material a ser

laminado. Neste trabalho, no entanto, não foi ensaiado esse tipo de material.

3.1.1.4. Vidros Refletivos

Os vidros refletivos são produzidos tendo como base o vidro float incolor ou

colorido, sendo depositada em uma de suas faces uma camada de óxido metálico.

Dois processos são os mais utilizados para deposição da camada metálica:

• Por pulverização catódica no campo eletromagnético e câmara de vácuo,

com impulso de metal e óxidos metálicos, resultando os denominados

nesse trabalho de vidros refletivos a vácuo. Nesse processo, de acordo
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com CLEDWIN-DAVIESo5, em uma câmara com vácuo, parcialmente

ocupada com um gás (argônio, oxigênio ou nitrogênio), chapas de vidro

cortadas movem-se sobre cilindros, sendo posicionadas sob uma placa do

metal a ser depositado, de tamanho similar ao vidro. Com alta voltagem,

são produzidos elétrons de alta energia entre o vidro e a placa, formando

íons de carga positiva no gás que colidem com a placa do metal ejetando

átomos do mesmo, que então se projetam e condensam na superficie do

vidro, formando a camada metálica. Um campo magnético permanente

sobre a chapa de metal aumenta a velocidade de deposição dos átomos

metálicos, assegurando a uniformidade da camada. A Figura 04 (a)

esquematiza esse processo.

• Por fusão dos óxidos metálicos em alta temperatura e seu englobamento

na superficie das placas, através de sistemas de bocais que pulverizam o

aerossol, contendo o óxido e o gás transportador, diretamente e em

continuidade na linha de produção, resultando os denominados vidros

refletivos pirolíticos. Esse processo é apresentado na Figura 04 (b).

Cal
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/ r cómara de Vôcuo
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rtiój ot 2, &;;rL 'tIIdIo nOo oqueàcIo

L Plasma do SpuIIemg
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-
~
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~
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FIGURA 04 - Esquema de produção do vidro refletivo a vácuo (a) e pirolitico (b)
Fonte: GRANQVISTIO, 1991, p.117; CARAM'7, 1998, p.23.
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o processo pirolítico pode também ser efetuado per deposição química por

vapor, sendo que esse tipo de elemento não foi estudado nesse trabalho.

O tratamento pirolítico, por ser efetuado na própria linha de produção do

float, é ideal para a fabricação de um tipo de vidro durante longo período, não sendo

conveniente haver muitas variações de tipos de produtos finais, pois ocorrem perdas

acentuadas com a mudança na linha de produção[051. Já os processos de deposição

efetuados fora da linha de produção, como o por pulverização catódica a vácuo, são

mais flexíveis e possíveis de serem utilizados para a produção em períodos curtos de

uma pequena quantidade de determinado vidro, possibilitando escolhas mais

diversificadaspor parte dos projetistas.

Os vidros refletivos pirolíticos foram desenvolvidos devido às dificuldades

apresentadas pelos projetistas com relação à melhoria do conforto em países do

hemisfério norte, com clima predominantemente mo, buscando, segundo ARNAUDl1,

atingir os seguintes objetivos:

• Alta transmissão da luz visível, primeira função da janela;

• Reflexão do IV longo, para evitar perdas do calor interno;

• Transmissão do calor no IV próximo, para permitir o aquecimento pelo

calor solar no inverno, com risco de superaquecimento no verão;

• Neutralidade de cor na transmissão e reflexão;

• Resistência mecânica e química da camada refletiva;

• Possibilidade de tratamentos térmicos posteriores, como a têmpera.

Observa-se que no caso de climas mos a colocação da camada refletiva

voltada para o interior diminui as perdas através da radiação no infravennelho longo,

devido a sua baixa emissividade. Esse item é o principal responsável pelo

desenvolvimento desse tipo de vidro em países de clima com períodos mos mais

longos e mais intensos durante o ano.

Para o clima quente esse item não tem uma importância tão acentuada. Por

outro lado, a obtenção de vidros com boa transmissão no infravennelho próximo está

em desacordo com esse tipo de clima, pois o risco de superaquecimento é muito

maior. Portanto, vidros que apresentam bom desempenho nos países onde foram

desenvolvidos, muitas vezes não são convenientemente usados em outros locais com

outros climas, nos quais as exigências a serem cumpridas são diferentes.
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Os vidros refletivos pirolíticos, segundo ARNAUDll, têm uma boa reflexão no

infravermelho longo, perto de 85%, boa transmissão no espectro visível, neutralidade

de cor e são relativamente transparentes ao infravermelho próximo.

Segundo o fabricante[031, o processo pirolítico assegura ainda grande

estabilidade da camada de óxido, sendo possível sua utilização com a camada voltada

para o exterior, o que aumentaria a sua eficácia no controle do calor.

Os vidros refletivos a vácuo, de acordo com ARNAUDll, têm uma reflexão

no IV longo próxima de 95%, transmissão da luz visível excelente, neutralidade de

cor e transmitem pouco o IV próximo, o que seria visto como um descrédito dentro

do clima frio para o qual foi desenvolvido, mas uma ótima característica para quase a

totalidade dos climas brasileiros.

A camada refletiva no vidro desse tipo produzido no Brasil é menos resistente,

sendo suscetível a ataques químicos atmosféricos e desgastes mecânicos, não

permitindo tratamentos posteriores e devendo o mesmo ser melhor manuseado e

protegido, e obrigatoriamente colocado com a camada voltada para o interior. Devido

a esse fato é recomendado pelo fabricante[121seu uso em vidros laminados ou duplos.

Já os vidros a vácuo produzidos no EUA e comercializados no Brasil têm,

segundo o produtorI131,camada metalizada mais resistente, semelhante aos pirolíticos,

podendo ser curvado, temperado e semitemperado após o tratamento e usados como

monolítico, sem preocupações maiores de manutenção, sendo recomendado, no

entanto, a colocação da face tratada somente para o interior nas aplicações externas.

Em princípio, o tratamento refletivo pode ser efetuado sobre qualquer cor e

espessura de vidro float, no entanto, as espessuras padrões de venda no Brasil,

apresentadas no catálogo do fabricante[121são de 3, 4, 5, 6, 8 e 10 mm para os a

vácuo, e de 4, 6, 8 e 10 mm para os pirolíticos.

3.1.2. PELÍCULAS DE POLIÉSTER COM CAMADA DE CONTROLE SOLAR

Outro método utilizado para a melhoria no controle solar através do vidro é a

aplicação, sobre o vidro existente, de uma película para controle solar.

Essa película é constituída de um filme fino resistente e transparente de

poliéster (0,025 a 0,05 mm) sobre o qual é depositada uma camada de adesivo

transparente, ativado pela água e pressão, para que ele seja colado ao vidro. Uma
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outra camada de poliéster (Uner) é colocada sobre o conjunto protegendo o adesivo e

formando um sanduíche. Retirando-se o liner o filme é aplicado sobre o vidro,

umedecendo-se a área a ser aplicada.

De acordo com catálogo[14], existem basicamente três tipos de películas: a

transparente, a pigmentada não refletiva e a pigmentada refletiva. A transparente tem

a composição básica apresentada anteriormente. No caso da pigmentada, é adicionado

um filme pigmentado no interior do conjunto, e, nas refletivas, é depositada sobre o

filme base, sob vácuo, uma camada uniforme e controlada de vapor de alumínio

(óxido de alumínio), a qual fica retida no interior do sanduíche.

A Figura 05 apresenta a composição básica de películas para uso tanto

arquitetônico como automobilístico. As películas específicas para automóveis

possuem uma durabilidade menor, devendo-se evitar seu uso em janelas de edificios.

(a)

(b)

FIGURA 05 - Composição básica das películas não-refletivas (a) e refletivas (b)
Fonte: INS ULFILM 14'
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As propriedades óticas do conjunto variam de acordo com sua espessura, com

a densidade da camada metálica, com o tipo de adesivo e ainda com a cor do filme

que é colocado sobre o filme base. São ainda adicionados inibidores de UV nesses

filmes, reduzindo a transmissão da energia nessa faixa do espectro solar, buscando

prevenir a descoloração de móveis, roupas ou outros objetos.

A grande vantagem desse produto é a possibilidade de aplicação sobre

vidraças existentes e que necessitam de uma modificação nas características óticas,

para diminuir o ganho de calor e/ou o ofuscamento, para evitar os danos causados

pelo UV ou para obter maior privacidade, sem que seja necessária a remoção das

esquadrias, o que acarreta grande agilidade e economia.

Devido a sua baixa resistência mecânica deve ser utilizada na face interna do

vidro. A durabilidade dessas películas depende da orientação e localização geográfica

da edificação, sendo a garantia do fabricante geralmente de 5 anos.

Os padrões mais procurados pelo consumidor são o fumê, buscando privacidade, e

o transparente, para eliminação do ultravioleta através do vidro de vitrines[07].

3.1.3. POLlCARBONATOS

Os poli carbonatos são polímeros termoplásticos de cadeia heterogênea linear,

originários da condensação do bisfenol A e do ácido carbônico, resultante, segundo

bibliografia[15,16],da reação de polimerização apresentada abaixo:

C~ C~ OI I.
nHO-@-C-(Q) - OH +nCI-C-CI- +o-(Q)- c-(Q)- O-c ++ n HCII 11 I

C~ O C~
(bisfeno' A )

São materiais de transparência similar ao vidro incolor, com boa resistência

mecânica e alta tenacidade, possuindo alta resistência ao impacto mesmo em baixas

temperaturas (abaixo de -40°C) e podendo ser usados até 115°C. Segundo o

fabricante[l7] o policarbonato é 250 vezes mais resistente que o vidro recozido e 30

vezes mais que o acrílico. Outra grande vantagem dos policarbonatos é a possibilidade

de sua conformação a frio, o que propicia maior liberdade de projeto.
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Possuem, no entanto, baixa resistência à fadiga e à abrasão, sendo atacados

por alguns solventes orgânicos e produtos alcalinos.

A grande preocupação dos fabricantes desse produto diz respeito ao ataque

que ele sofre por ação do UV, que causa oxidação das moléculas e o amare1ecimento

com o tempo. Apesar de serem adicionados aditivos especiais para evitar esse

processo, a alteração da cor com o tempo ainda é inevitável, acarretando alteração

das características óticas e transtornos com relação à questão estética do edifício.

O policarbonato do tipo compacto plano, usado nesse trabalho, é encontrado

tanto incolor como nas cores cinza, bronze, verde e azul, sendo a coloração obtida

pela adição de colorantes ao produto.

As espessuras disponíveis desse produto variam de acordo com o fabricante,

aproximadamente dentro dos limites do vidro comum.

A utilização desse material está associada a locais em que são necessárias as

características de possibilidade de conformação a frio e alta resistência do material

transparente.

3.1.4. ACRÍLICOS

O material acrílico estudado neste trabalho é um polímero termop1ástico linear

obtido pela polimerização por adição do Metilacrilato de Metilo, de acordo com a

seguinte reação[16l:

~

CHJII
-----CH2-C- -----

I
C-O-CH)

11

O //l

Esse polímero está em estado amorfo em temperatura ambiente, podendo ser

usado a até 75°C. Possui alta transparência à luz visível, sendo duro, rígido e

resistente ao impacto, não estilhaçando e tendo ainda boa resistência às intempéries e

à decomposição pelos raios solares.
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Tem, no entanto, resistência química limitada, sendo atacado pela gasolina,

acetona e líquidos de limpeza, baixa resistência ao fogo e fissuração sob tensão.

BILLMEYER18 cita como principal limitação da aplicação desse material em relação

ao vidro a sua baixa resistência à abrasão.

Embora possa ser colorido com facilidade pela adição de colorantes, nesse

trabalho foi ensaiado somente o incolor, visando a uma base de comparação com o

poli carbonato incolor.

3.2 RADIAÇÃO ELETROMAGNÉTICA E SUA INTERAÇÃO COM OS

ELEMENTOS TRANSPARENTES

Nesse item é desenvolvido o estudo dos fundamentos referentes à radiação

eletromagnética e o modo como ela interage quando incidindo sobre o meio material.

São ressaltadas as características óticas dos elementos transparentes relacionadas a

essa interação, analisadas as equações matemáticas para cálculo dessas

características a partir das propriedades intrínsecas dos elementos estudados, e de

que maneira elas variam em relação ao ângulo de incidência e à espessura da camada

metálica depositada na superficie, no caso dos vidros refletivos.

Esse item é completado com o estudo do comportamento espectrofotométrico

dos materiais associado às suas composições químicas.

3.2.1. RADIAÇÃO ELETROMAGNÉTICA

A radiação eletromagnética é um tipo de energia que é transmitida no espaço

a alta velocidade, sem necessidade de meio de suporte para isso.

Os principais parâmetros associados à radiação eletromagnética são a

freqüência, a velocidade e o comprimento de onda.

Quando a radiação passa de um meio para outro o valor da freqüência se

mantém constante. Por outro lado, a velocidade com que a frente de onda se propaga

varia com a composição do meio e a freqüência.

A multiplicação do comprimento de onda (m) pela freqüência (ciclos/s),

resulta na velocidade de propagação da onda, ou seja:



v. =vÂI I

Vi - velocidade

v - freqüência (ciclos/s)
Â. - comprimento de onda
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(1)

A velocidade de propagação no vácuo é independente da freqüência, tendo

seu valor constante, enquanto que em um meio contendo matéria ela é menor devido às

interações entre o campo eletromagnético da onda e os átomos e moléculas presentes.

Sendo a freqüência constante e fixada pela fonte, o comprimento de onda

decresce quando a onda passa do ar, com velocidade muito próxima à no vácuo, para

outro meio mais denso, como, por exemplo, o material transparente.

Pode-se considerar a radiação como tendo a forma de ondas e sendo

constituída de partículas chamadas fótons. A energia, o comprimento de onda e a

freqüência dos fótons, são relacionados pela equação fundamental [19]:

h.c c

M= h.v = T e v = Â

till - energia
h - constante de Planck (6,62xIO·34 J.s)
v - freqüência (ciclos/s)
c - velocidade da luz no vácuo (3xl08 m/s)

Â. - comprimento de onda

(2)

Essa dualidade onda-partícula da radiação eletromagnética é muito útil para a

explicação de diferentes propriedades da mesma.

Para o entendimento de propriedades como a difração, refração, reflexão e

transmissão, é mais comum tratar a radiação como uma onda composta de um campo

elétrico associado a um campo magnético, cada campo oscilando em planos

perpendiculares entre si e à direção de propagação da onda [20], conforme se observa

na Figura 06.

Posição

FIGURA 06 - Campos Elétrico e Magnético da Onda Eletromagnética
Fonte: CALLISTER2\ 1994, p.69L
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A explicação de outros fenômenos, como a absorção da radiação, é mais clara

se a radiação eletromagnética for tratada como sendo composta de grupos de pacotes

de energia, chamados fótons, sendo a energia dos mesmos quantizada, ou seja, tendo

somente valores específicos, dados pela fórmula (2) anterior.

A luz visível e o calor são as formas mais facilmente observadas e sentidas de

radiação, mas ela pode ser encontrada em muitas outrás formas, conforme se observa

no espectro da Figura 07.

Comprimento de Onda (nm)

400 500 600 700

Espectro visível

Comprimento de Onda (m) ~
10-16 10-15 10-" 10-13 10-12 10.11 10.10 10-' 10-8 10-7 10-6 10-' 10-4 10" 10" 10.1 1 10 10' 10' 10" 10' 106 107 10'

:: •• "n •• " ••~~~~it..•""•••••·•••••~~.~·.•I:.~~I~n.~r~I;~:I:.,I··.·.'.·.·:")I.~&~'~~~llii;'.···••I •.•.•• "•••. ' •••. "~~~I •.•... ".

~Energia

FIGURA 07 - Espectro da Radiação Eletromagnética
Fonte: HALLIDA Y et al.22, 1993, p.988. (Adaptada)

Os limites do espectro visível não são bem definidos, devido à diferença de

sensibilidade do olho humano. De acordo com C~7 e PINATTf3, esse

intervalo vai de 380 nm a 780 nm, valores adotados neste trabalho.

3.2.2. CARACTERÍSTICAS 6TICAS DOS ELEMENTOS TRANSPARENTES

Quando a luz incide sobre um material transparente ocorrem basicamente os

seguintes processos:

Reflexão nas interfaces entre os meios.

Refração nas mesmas interfaces, devido à diferença de velocidade de

propagação da radiação nos dois meios.

Absorção de uma parcela da radiação pelo material, reduzindo sua

intensidade e mudando sua distribuição espectral.

Transmissão da parcela restante para o meio além do material, após

reflexões e absorções internas.
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A Figura 08 ilustra esses processos.

FIGURA 08 - Propriedades óticas da luz quando incidindo sobre um material
transparente
Fonte: FANDERLIK24, 1983, p.61.

Outros processos, como o espalhamento, a polarização e interferências, não

serão aqui considerados, por possuírem pouca importância no estudo prático

proposto neste estudo.

3.2.2.1. Refração

A velocidade com que a onda eletromagnética se propaga em um material

transparente é menor que a sua velocidade no vácuo, sendo que ela depende da

concentração de átomos, íons e moléculas do material. O índice de refração a uma

determinada freqüência é então dado pela relação:

ni - índice de refração do meio i
c - velocidade da radiação no vácuo
v - velocidade em um material transparente

(3)

Deve-se notar que o índice de refração é função do comprimento de onda e da

freqüência da radiação incidente, sendo que, quando é adotado um valor único para o

material, ele é uma média dos valores encontrados para os diversos comprimentos de

onda.
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Quando a luz passa de um meio com índice de refração nl para outro com

índice de refração diferente n2, ela sofre uma brusca mudança de direção, em

conseqüência da mudança de velocidade do feixe. O valor dessa alteração na direção

é dada pela fórmula de Snell abaixo, sendo 81 e fJ2 os ângulos de incidência e de

refração, respectivamente, conforme observa-se na Figura 08.

nl - índice de refração do meio 1
~ - ângulo de incidência
n2 - índice de refração do meio 2
~ - ângulo de refração

(4)

O fenômeno da refração, ou retardamento da onda, está relacionado à

polarização eletrônica, logo o tamanho do átomo ou íon constituinte tem grande

influência na magnitude desse fenômeno. Quanto maior o átomo ou íon maior a

polarização, menor a velocidade e maior o índice de refração [21].

3.2.2.2. Reflexão, Absorção e Transmissão

A intensidade 10 do feixe incidente à superficie de determinado elemento

transparente deve ser igual à soma das intensidades das parcelas refletida (Ir),

absorvida (Ia) e transmitida (It) através do mesmo. Dessa maneira temos a soma

dessas três parcelas resulta:

I-intensidade do feixe incidente

Ir - intensidade da parcela refletida
Ia - intensidade da parcela absorvida
11 - intensidade da parcela transmitida

(5)

Se adotarmos os percentuais em relação à luz incidente, teremos a refletância·

dada por R = 100.1 r / I, a absortância como sendo A = 100.I a / I e a transmitância

T = 100.It / I , e podemos escrever que R+A+T=lOO.

A transmitância pode se dar de forma direta ou difusa, sendo que o termo

transparente adotado neste trabalho está associado ao elemento que tem a

• A tenninação "ância" indica, neste trabalho, uma característica associada a uma determinada
amostra enquanto a terminação "idade" indica uma característica fisica associada aos materiais que a
compõem.
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propriedade de transmitir a radiação visível de forma direta, enquanto os translúcidos

a transmitem de forma difusa e os opacos impedem totalmente a sua transmissão.

A magnitude da parcela refletida vai depender da qualidade da interface, do

ângulo de incidência, da diferença entre os índices de refração do meio do qual a

radiação é proveniente e do material sobre o qual ela incide, e do comprimento de

onda[24].

o coeficiente de reflexão ou refletividade de uma superficie (P), para ângulo

de incidência até aproximadamente 20°, pode ser obtido pela fórmula de Fresnell [19]:

p - refletividade da superficie do material
nl - índice de refração do meio 1
n2 - índice de refração do meio 2

(6)

Esse coeficiente pode ser calculado para outros ângulos de incidência (8.),

segundo a teoria de Maxwell, pela seguinte equação:

p - refletividade da superficie

o.. - ângulo de incidência variado

O;.- ângulo de refração
(7)

Após ter uma parcela refletida na primeira interface, o feixe passa a ter uma

atenuação ao longo da espessura, devido à absorção, que está relacionada ao

coeficiente de absorção característico de cada material e para cada comprimento de

onda. A transmissividade (r) está relacionada a esse coeficiente pela lei de BEER ou

de BOUGUER, onde:

a= l-r

.- transmissividade
a- absortividade

a - coeficiente de absorção do material (m-I) (8)
L - espessura da chapa (m)

L / cos (}2 - distância real percorrida pelo raio

Observa-se, na Figura 09, a repetição desses processos, resultando as diversas

parcelas de reflexão, absorção e transmissão numa série sucessiva, que pode ser

resumida numericamente, segundo NICOLAU25, por:



R = P.[I+ (1- py.r2]1- p2 .r2

A = (1- PXl- r)
l-p.r

p(1-p).2
p(l-p).(1-.)

R - refletância

p - refletividade da superficie
• - transmissividade
T - transmitância

A - absortância
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(9)

(10)

(11)

L

FIGURA 09 - Interação de um raio incidente com a amostra plana de um elemento
transparente

Fonte: NICOLAU25, 1998, p.557. (Adaptada)

Para o caso de duas lâminas sucessivas aplicam-se as equações anteriores (9 e

10) para o cálculo de R e T das lâminas 1 e 2, resultando para o conjunto:

R2.Te

R(I+2)= Rl+ l-Rl.R2

Tl.T2
T(1 +2)= 1- Rl.R2

(12)

(13)



A(1 +2)=1- R(1 +2)- T(1 +2)
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(14)

3.2.3. INFLUÊNCIA DO ÂNGULO DE INCIDÊNCIA DA RADIAÇÃO NAS

CARACTERÍSTICAS ÓTICAS

Embora os projetistas e a literatura tenham uma grande preocupação na

determinação da posição correta do sol para o projeto arquitetônico e citem a

importância do ângulo de incidência da radiação solar no que se refere ao conforto

visual e térmico, esse fato é normalmente negligenciado nos procedimentos normais

de cálculo de luz natural e carga térmica.

O ângulo de incidência da radiação influi sobre a refletância principalmente

em ângulos maiores, sendo que FANDERLIK24 condiciona esse fato ao meio

transparente ser mais ou menos denso, concluindo que para o primeiro caso o ângulo

passa a influir significativamente a partir de 30° e para meios menos densos a partir

de 50°.

NICOLAU25 observou, com a utilização das fórmulas vistas no item anterior,

em vidros comuns incolores e coloridos, sem tratamento superficial, um aumento da

variação de R e T a partir de um ângulo de 40°. Nesse caso, o aumento na reflexão

acarreta uma diminuição progressiva da transmissão na mesma proporção. A

absorção mantém-se quase inalterada, devido ao maior trajeto dentro do material ser

compensado pela diminuição da intensidade da radiação que entra no material,

causado pelo aumento no valor da primeira reflexão.

PFROMMER et al?6 desenvolveram programa computacional que é capaz de

calcular a variação das propriedades óticas em função do comprimento de onda e do

ângulo de incidência, para vidros incolores, coloridos ou compostos de diversas

camadas, visando à utilização desses valores para melhoria dos dados de entrada dos

programas de simulação.

De acordo com esses autores, os produtores de vidros somente fornecem

dados para incidência normal, sendo que o uso desses valores no cálculo da

transferência de radiação, para ângulos de incidência até 50°, resultam valores

coerentes, no entanto a partir desse ângulo fornecem apenas uma aproximação

grosseIra.
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JOHNSON27 defende a utilização do fato da transmissão da radiação solar ser

muito baixa para ângulos acima de 75° como recurso arquitetônico, na busca da

melhoria do desempenho térmico do edificio, projetando-se, com esse objetivo,

elementos transparentes com orientação e inclinação tal que a incidência da radiação

ocorra preferencialmente nesses ângulos ao longo do dia.

Em relação à absorção, observa-se que a mesma está associada à extensão do

caminho ótico do raio e, portanto, ao ângulo de refração dentro do material (Oz), pois

Lótico = L / cos ()2. No entanto, a variação de Oz é menor que a do ângulo de

incidência (Ot), devido à relação n2 = sen (}1! sen 82• Adotando-se n2 = 1,5, para os

vidros incolores mais comuns, enquanto Ot varia de 0° a 90°, Oz varia de 0° a 41,8°.

O fato anterior tem uma grande influência na reflexão que ocorre na segunda

interface, no lado oposto ao da incidência, que, por depender de fh, varia menos

acentuadamente que a primeira reflexão, no caso de vidros que possuem a camada

refletiva na face interna.

Observando a importância do ângulo de incidência e ao mesmo tempo a

dificuldade de consideração do mesmo nos cálculos de iluminação e carga térmica, a

ASHRAE28,29 fornece, para um vidro padrão de 3 mm incolor, tabela de valores da

radiação solar incidente multiplicados pela percentagem da energia que vai para o

interior da edificação. Nesses valores estão somadas a parcela de energia transmitida

e a absorvida e reemitida para o interior, obtidas levando-se em consideração a

radiação solar direta e difusa, os ângulos de incidência, obtidos para determinada

situação de projeto (latitude, orientação de fachada, dia do ano, hora do dia,

nebulosidade, etc ...), e as características óticas do vidro padrão para esses ângulos.

A influência da variação do ângulo de incidência na alteração das

características óticas de diferentes tipos de elementos transparentes, e a obtenção de

valores corretos das mesmas, transformados de maneira prática para uma utilização

mais ampla em projetos de arquitetura dentro das condições brasileiras, são objetivos

importantes deste trabalho e serão detalhadamente estudados.

3.2.4. COMPORTAMENTO ESPECTROFOTOMÉTRlCO

As propriedades espectrofotométricas dos elementos transparentes são

responsáveis pela sua atuação seletiva em relação aos diferentes comprimentos de
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onda que compõem o feixe de luz incidente. Dessa maneira, as características óticas

variam ao longo do espectro da radiação, como se pode observar, como exemplo, na

Figura 10, para incidência a um ângulo de 10°em um vidro comum verde de 5mm.

Observa-se a transparência variável desse vidro a todos os comprimentos de

onda que compõem o espectro solar terrestre, basicamente distribuído dentro do

intervalo apresentado nessa figura (300 a 2000 nm).
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FIGURA 10 - Comportamento Espectrofotométrico. Reflexão e transmissão de um
vidro comum verde 5mm - ângulo de incidência de 10°

Esse comportamento seletivo é devidamente explorado pelos fabricantes,

buscando características cada vez mais de acordo com as necessidades dos usuários,

causando uma grande diversificação nos tipos de elementos e seus tratamentos.

As propriedades óticas observadas nos elementos transparentes resultam das

interações entre a radiação eletromagnética e os átomos, íons e elétrons que os

compõem. Duas das mais importantes formas 'com que ocorre essa interação são a

polarização eletrônica e a transição energética dos elétrons.

No caso da polarização eletrônica, sendo a onda composta de um campo

elétrico flutuante, esse campo interage, na sua passagem, com a nuvem de elétrons

existente em torno dos átomos, induzindo a polarização, ou seja, deslocando a nuvem
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de elétrons de sua posição em relação ao núcleo. Com esse fato, ocorre a absorção de

parte da energia e a diminuição da velocidade da onda.

No outro caso, a absorção e emissão de radiação envolvem a transição de

elétrons entre níveis de energia dentro do átomo, dependendo da estrutura das bandas

energéticas dos elétrons. O elétron absorvendo energia do fóton (E = h.Â), pode

passar do nível de energia que ocupa para outro de maior energia que esteja livre.

No entanto, conforme CALLISTER21,como os estados de energia do átomo

são discretos, somente determinados valores de comprimentos de onda são aceitos,

de acordo com a diferença entre as bandas de energia, sendo, portanto, somente

absorvidos os fótons com freqüências que correspondem a esses valores.

Esse mesmo autor cita que, após determinado período de tempo, o elétron

decai do nível alcançado, reemitindo novamente a energia absorvida, nem sempre no

mesmo comprimento de onda absorvido. Esse processo de decaimento pode ocorrer

por diversos mecanismos, conforme mostrado na Figura 11: emitindo um fóton de

mesma energia e decaindo da banda excitada diretamente para a banda de valência;

decaindo através de níveis de energia intermediários, oriundos de impurezas do

material, com a emissão de fótons intermediários (radiação múltipla); ou decaindo

pela dissipação de calor, através de phonons (não radiativa)[21].

(c)(8)
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_I. gerado

::,~ I tendo:t ."'1.z:: energia Ali

t: ~%..•... ,.J
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emitido,

~_ M2t

FIGURA 11 - Processos de Decaimento Energético de Elétrons Excitados: (a)
Excitação Eletrônica, (b) Emissão de Fótons e (c) Emissão de
Phonons
Fonte: CALLISTER2\ 1994, p.700.



31

Existe uma diferenciação acentuada nas interações da onda eletromagnética

com a matéria relacionada às diferentes faixas do espectro, UV, Visível e IV, pois a

energia da radiação está associada ao comprimento de onda, diminuindo com o

aumento do mesmo, ou seja, quando se desloca do UV para o IV, conforme observa

se anteriormente na Figura 07.

A energia interna total de uma molécula divide-se nas seguintes parcelas:

Energia dos elétrons> Energia Vibracional > Energia Translacional

Um átomo ou molécula somente pode absorver radiação com comprimentos

de onda de energia igual à diferença entre seus níveis energéticos, eletrônico,

vibracional ou translacional, ou uma combinação entre os três.

Dessa maneira, a energia maior para transição eletrônica é caracterizada pela

absorção ou emissão na região do UV ou Visível, a transição vibracional no IV

próximo e a translacional no IV longo [24].

O calor inerente ao processo de absorção da radiação está relacionado ao

acréscimo na oscilação dos elétrons. Essa oscilação pode ser transferida para a

vibração atômica quando o átomo, ao qual o elétron pertence, choca-se com outro

átomo vizinho. Nesse caso, a amplitude de oscilação do elétron e sua energia

diminuem e a energia vibracional dos dois átomos aumenta.

Segundo FANDERLIK24, a absorção nos vidros na região do UV, entre 200 e

350 nm, é causada pelas impurezas presentes no vidro (K, AI, Cr, Co, Li, Fe, Ni, Zn

e outros), o mesmo ocorrendo com a região do visível.

Já SIGEL Jr.30 cita que a absorção no UV tem três causas principais: a

absorção intrínseca da excitação eletrônica da rede de Si-O; a absorção devido à

introdução de modificações e/ou formação de cátions na rede; e a presença de

impurezas, principalmente íons de metais de transição.

Esse mesmo autor diz que a absorção na região do IV próximo e médio é

determinada pela vibração coletiva das moléculas, átomos e íons do retículo do

vidro, não existindo uma teoria que descreva perfeitamente o modo vibracional do

sistema desordenado desse materiéll

RAWSON31comp\eta qizendo 9'-'r e&savibração coletiva envolve rnu~~w~as

oscilatórias nas distância&interatôwicas e qos ângulos de ligação das molécu1as ~os

vidros.
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3.2.5. ABSORÇÃO NO VISÍVEL - COR DOS ELEMENTOS TRANSPARENTES

A luz visível apresenta diversas cores, de acordo com o comprimento de

onda, conforme Tabela 02.

TABELA 02 - Cor de acordo com o comprimento de onda da luz visível

COR Violeta Azul Verde Amarelo Laranja Vermelho

À.(mJ.l.) 380-440 440-490 490-565 565-590

Fonte: URL:\\tux\usercer\Chandele\Artigos\Artigoscor.htme2

590-630 630-780

Dessa maneira, a coloração características dos diversos elementos

transparentes está relacionada à absorção e emissão de energia no espectro visível,

pois a absorção de determinado comprimento de onda dentro do espectro visível faz

com que a cor observada seja resultante da combinação dos comprimentos de onda

transmitidos e reemitidos[23].

Para o vidro comum incolor o coeficiente de absorção não varia muito para os

diversos comprimentos de onda dentro do espectro visível. Portanto, a incorporação

ao vidro de uma percentagem de determinado elemento, escolhido pelo valor de seus

níveis de energia eletrônicos, tem a intenção de causar uma absorção seletiva em

determinada faixa de comprimento de onda, acarretando a coloração do material.

Uma grande variedade de cores é obtida com a adição de pequena

percentagem (menos de 1%) de íons de metais de transição (titânio a cobre), como se

pode observar na Tabela 03, juntamente com as características dos íons e os valores

dos comprimentos de onda em que ocorre sua absorção máxima.

Observa-se que um mesmo íon pode gerar diferentes cores em vidros

diferentes; isso ocorre devido à alteração no número de coordenação do íon, o que

afeta o valor da energia de transição eletrônica.

Da mesma forma, SIGEL Jrl30]cita íons dos elementos denominados terras

raras na tabela periódica (La a Lu) como colorantes, de acordo com a Tabela 04.

O tratamento dos vidros com o depósito de uma camada muito fina de óxido

metálico sobre a superficie, no caso dos vidros refletivos, tem por finalidade o

mesmo processo de absorção de comprimentos de onda específicos, resultando uma

coloração característica.
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TABELA 03 - Coloração dos vidros associada aos íons de metais de transição
adicionados

Íon

N>. ded
Abs. Max. (~)

Coordenação nO.
Cor do vidroeléctrons com oxigênio

C?+

d30.66 6Verde

0.45Te+

dI0.57 6Roxo

y4+

dI1.12 61Vermelho

V3+

d20.6456Verde

0.425Mn3+

d40.50 6Roxo

Mn2+

d50.4354,6?Marrom

Fe3+

d50.41 4?Verde

Fe2+

d61.10 4,6?Azul

Co2+

d70.56 6Azul

0.60

4

Ne+

d81.33 6Roxo, Cinza

0.76 0.421.190.68-0.49

4

Cu2+

d90.79 6Azul

Fonte: DOREMUS33, 1973, p.328.

TABELA 04 - Colora -o dos Vidros Associada aos Íons de Terras Raras

Configuração

ÍonCorConfiguraçãoÍonCor

4f'

La3+Nenhuma 4fEu2+Marrom

Ce4+

Amarelo Claro Gd3+Nenhuma

4f
Ce3+Amarelo Claro4flTh3+Nenhuma

4f

p~+Verde 4fDy3+Nenhuma

4t
Nd3+Violeta-rosa 4foDy2+Marrom

4t

Pm3+Nenhuma H03+Amarelo

4f
Sm3+Nenhuma 4flE~+Rosa Claro

4['
Sm2+Verde 4f2Tm3+Nenhuma

Eu3+

Nenhuma 4f3Tm2+Nenhuma

Yb3+

Nenhuma

4f4

Lu3+Nenhuma

Fonte: SIGEL30, 1977, p.SS.

•
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Nesse caso, ocorre uma grande reflexão por parte do filme metálico devido ao

fato dos metais empregados possuírem muitos níveis de energia vazios, contínuos,

logo acima do nível em que se encontram os elétrons livres, sendo a energia dos

fótons incidentes absorvida para a excitação desses elétrons e logo após reemitida

novamente com o decaimento energético dos mesmos. Esse procedimento pode ser

observado na Figura 12. A cor percebida está mais relacionada ~o feixe refletido

(reemitido) na camada metálica[21].
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FIGURA 12 - Processo de Excitação e Decaimento de Elétrons em Metais
Fonte:CALLISTER2\ 1994, p.695.

Dessa maneira, os vidros de coloração prateada, quando expostos à luz

branca, refletem igualmente todos os comprimentos de onda do visível, enquanto os

que possuem alguma coloração diferenciada, como o dourado ou cor de cobre,

refletem mais no comprimento de onda associado a sua coloração dominante.

3.2.6. DEPENDÊNCIA DAS CARACTERÍSTICAS ÓTICAS COM O TIPO E A

ESPESSURA DO FILME METÁLICO APLICADO

Segundo PFROMMER et af6, as características óticas dos vidros com

camada metalizada superficial estão relacionadas ao tipo de metal utilizado e à

espessura do filme metálico. Na Figura 13 esses autores apresentam a variação da

transmissão normal em relação às diversas espessuras de camadas metalizadas, para

diferentes metais (prata, ouro e cobre), concluindo, a partir desses dados, que a
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espessura do filme possui muito maior importância nessa variação que o tipo de

metal empregado, o qual somente influi na cor da camada e consequentemente do

vidro.

Esse trabalho cita ainda que a espessura do filme pode ser estimada sabendo

se a transmitância normal do vidro. Em outro sentido, conclui-se desse fato que

podemos estipular a espessura do filme e o tipo de metal a ser empregado tendo-se

em vista a transmissão e a cor desejada para o vidro.
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FIGURA 13 - Variação da Transmissão Absoluta Normal com a Espessura do Filme
de Diferentes Tipos de Metais
Fonte: PFROMMER et al.26, 1995, p.293.

Outra conclusão importante pode ser obtida desse mesmo trabalho a respeito

da variação da transmitância relativa * com o ângulo de incidência em função da

espessura do filme metálico. Conforme observa-se na Figura 14, a variação da

transmitância relativa com o ângulo de incidência é diferenciada de acordo com a

espessura do filme, sendo mais acentuada para espessuras menores. Como não são

* Relação entre a Transmitância a determinado ângulo de incidência e a Transmitância Normal
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apresentados dados a respeito da variação da absorção, não pode-se tirar maiores

conclusões desse trabalho a respeito da variação da reflexão e dos ganhos de calor.

transmitância relativa
1,2

-6- Metal nobre 20nm

· .· .· .-"" - r--..-- !.- --- :- ..---- ..~.- - ~ - .

~ Y1~tQ..fI9at ~ _ - ~ ~ h •• .~ •••••••• _ •••• ~., •• ,.~ •••••• _.: ••••••••

-e- Metal nobre 6nm: ;::· -

-*'" M~al nobre 10nm : .
-+·-M~i"nobre·1·6rim··---·m!"--- : -. , •.............-.r- i _ ~.

· -.-- --..•..•..........•••..•..-- - ..•............. _ -.........•........ - -.· - .

00°

1

0,4

0,2

0.6

0,8

I
3"il

ângulo de incidência

FIGURA 14 - Variação da Transmitância Relativa com o Ângulo de Incidência para
Diferentes Espessuras de Filme Metálico
Fonte: PFROMMER et al.26, 1995, p.294.

No entanto, observa-se nesses dados a importância de que os produtores

desses tipos de vidros forneçam maiores informações a respeito do tipo e espessura

do filme utilizado, para que se possa identificar a que grupo de elementos o mesmo

pertence para análise do Coeficiente de Admissão de Calor e da Transmitância da

Luz Visível.

3.2.7. PONDERAÇÃO DAS PROPRIEDADES ÓTICAS DOS ELEMENTOS

TRANSPARENTES FRENTE À RADIAÇÃO SOLAR

Segundo a ASHRAE28, se conhecermos o espectro da irradiação incidente

sobre o elemento transparente e as propriedades óticas do mesmo em relação aos

diversos comprimentos de onda do 'intervalo espectral que nos interessa (UV, Visível
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ou IV), as propriedades óticas ponderadas desse elemento, em relação à energia solar

padrão estabelecida, podem ser calculadas pela seguinte equação, onde q pode ser

tanto a retletividade (P) a absorção (a) ou a transmissividade (T).

Qe = f ql.EÂ.dÂ
f El.dÂ

(15)

No termo superior temos o somatório das energias em cada comprimento de

onda multiplicado pela propriedade ótica relacionada ao mesmo. No termo inferior

temos o somatório total das energias incidentes.

Esse raciocínio será utilizado neste trabalho para o cálculo das características

óticas dos diversos elementos transparentes ensaiados, de maneira que a distribuição

energética da energia solar incídente, conforme espectro solar padrão adotado, seja

levada em consideração.

3.3. RADIAÇÃO SOLAR

Sendo este estudo centrado na análise do comportamento dos elementos

transparentes frente à radiação solar, é evidente a importância do estudo de todas as

possíveis variáveis envolvidas no processo de incidência da mesma sobre as

superficies estudadas.

Por outro lado, a radiação solar é o fator principal na definição do clima e um

dos mais importantes na definição de um projeto arquitetônico, pois influencia

diversas decisões, entre elas a orientação de fachadas e aberturas, tamanho de

aberturas, tipos de vidros e proteções solares.

Logo, o desenvolvimento de um projeto em que vai ser considerada a

radiação solar apresenta uma série de variáveis, envolvendo o movimento de rotação

da terra durante o dia, sua órbita elíptica em tomo do sol, durante o tempo de um ano,

tendo seu eixo uma inclinação de 23°27' em relação à perpendicular ao plano de sua

órbita, à orientação e inclinação da superficie em estudo e às condições atmosféricas

do local.
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Esse item apresenta, primeiramente, um estudo detalhado da composição

espectral dessa radiação e dos fatores que acarretam as diversas modificações do

espectro terrestre em relação ao extraterrestre, com o estabelecimento de um espectro

solar terrestre padrão, visando ao cálculo das características óticas dos elementos

transparentes a serem estudados, que estão relacionadas ao comprimento de onda da

radiação e, logo, à composição percentual da energia do espectro solar incidente.

Em seguida, no sentido de alcançar o desempenho real, em termos de luz e

calor admitidos para os diversos tipos de elementos transparentes, para uso em

diferentes condições de projeto, passamos a estudar de que maneira os diversos

fatores influenciam na intensidade e no ângulo de incidência das parcelas direta e

difusa da radiação, pois a quantidade de radiação a ser admitida para o interior da

edificação está relacionada a esses dois parâmetros.

As parcelas direta e difusa são tratadas separadamente neste estudo, devido a

seus comportamentos diferenciados.

3.3.1. RADIAÇÃO SOLAR EXTRATERRESTRE

o espectro eletromagnético emitido pelo sol é muito extenso, indo desde

fração de Angstrons até centenas de metros, sendo dividido usualmente em regiões,

conforme Figura 07 do capítulo anterior. No entanto, ROBINSON34 cita que a região

entre 250 e 3000 nm compreende 98 % da energia total emitida.

A Tabela 05 apresenta a composição percentual do--espectroda radiação solar

imediatamente fora da atmosfera.

3.3.2. CONSTANTE SOLAR

A radiação solar extraterrestre é aproximadamente constante, podendo a

intensidade da mesma ser caracterizada por uma constante solar, definida como a

intensidade da radiação solar que incide sobre uma superficie normal à radiação,

localizada imediatamente fora da atmosfera terrestre, quando a distância sol-terra está

em um valor médio de 1,495xlOll m durante a órbita elíptica da terra.
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TABELA 05 - Composição do espectro da radiação solar extraterrestre, MA = O.

À (f.lmt (W~~2)b À (f.lm) EÂ,(W/m2) À (f.lm) EÂ,(W/m2)

891

748

485

337

245

159

103

79

62

48

39

31

22.6

16.6

13.5

11.1

9.5

5.9

3.8

1.8

1.0

0.59

0.24

4.8xl0-2

1.5xlO-2

3.9xlO-4

0.90

1.00

1.2

1.4

1.6

1.8

2.0

2.2

2.4

2.6

2.8

3.0

3.2

3.4

3.6

3.8

4.0

4.5

5.0

6.0

7.0

8.0

10.0

15.0

20.0

50.0

1639

1810

2006

2066

2033

2074

1950

1942

1882

1833

1842

1783

1725

1695

1712

1715

1700

1666

1602

1544

1486

1427

1369

1314

1235

1109

0.43

0.44

0.45

0.46

0.47

0.48

0.49

0.50

0.51

0.52

0.53

0.54

0.55

0.56

0.57

0.58

0.59

0.60

0.62

0.64

0.66

0.68

0.70

0.72

0.75

0.80

0.115 0.007

0.14 0.03

0.16 0.23

0.18 1.25

0.20 10.7

0.22 57.5

0.23 66.7

0.24 63.0

0.25 70.9

0.26 130

0.27 232

0.28 222

0.29 482

0.30 514

0.31 689

0.32 830

0.33 1059

0.34 1074

0.35 1093

0.36 1068

0.37 1181

0.38 1120

0.39 1098

0.40 1429

0.41 1751

0.42 1747

a,,- = comprimento de onda
'Et.. = irradiância espectra1 solar calculada sobre a largura de cada pequena faixa centrada em À.

Fonte: ASTM35, 1987, p.319. (Adaptada)

Diversos valores foram estabelecidos ao longo dos anos, sendo o maIS

utilizado 1353W/m 2[36, 37, 38], no entanto medições mais recentes, segundo

ASHRAE28, apontam o valor de 1372 W/m2, o qual foi adotado no presente

trabalho.

Embora nos interesse a energia solar na superficie da terra, esse valor

extraterrestre é muito importante por ser utilizado como base para serem efetuadas as
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correlações que permitem calcular e prever os valores de energia incidente em

qualquer local e em qualquer posição sobre a terra.

3.3.3. RADIAÇÃO SOLAR TERRESTRE

Diversos fatores astronômicos e geográficos afetam a quantidade de radiação

que incide sobre determinado local na superficie da terra, sendo esta também muito

afetada em sua passagem pela atmosfera.

ROBINSON34 classifica e enumera os diversos fatores que influenciam a

intensidade da radiação incidente sobre determinado plano de acordo com a Tabela 06

a segUIr:

TABELA 06 - Fatores gue afetam a intensidade da radiação em uma superficie

Tipo de Fator Fatores

Astronômico O espectro solar entre O,30~ e 5,O~ e a magnitude da constante solar

Distância terra-sol

Declinação solar

Ângulo horário

Geográfico Latitude do local

Longitude do local

Altitude do local

Geométrico Altitude do sol

Azimute do sol

Inclinação da superfície

Azimute da superfície

Físicos Absorção pela atmosfera

Conteúdo de água na atmosfera

Coeficiente de turbidez

O expoente ana fórmula de turbidez de Angstrõm-Schüepp.

Conteúdo de ozônio na atmosfera.

Meteorológico Nuvens no céu

Albedo dos arredores

Fonte: ROBINSON34, 1966, p.lll.

No item "Estimativa da Radiação Solar sobre uma Superficie Qualquer" serão

melhor estudados alguns desses fatores e sua influência.
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3.3.3.1. Efeitos da Atmosfera

A radiação solar é alterada significativamente durante a sua passagem pela

atmosfera. Os dois processos principais que causam essa variação são a absorção e o

espalhamento.

A absorção atmosférica da radiação, segundo KREIDER39ocorre devido aos

diversos constituintes atmosféricos, sendo o primeiro deles a absorção pela camada de

ozônio. Essa absorção remove praticamente toda a radiação ultravioleta, de maneira

que pouca radiação abaixo de 300 nm chega à superficie da terra.

Já DUFFIE & BEC~ citam como outra absorção importante a do

vapor d'água, que ocorre na região do infravermelho, em tomo de 1000, 1400 e

1800 nm, causando vazios pronunciados nessas regiões do espectro. A quantidade de

vapor d'água depende da altitude e clima do local e da estação do ano.

Acima de 2500 nm, além de termos baixos percentuais de radiação

extraterrestre, a transmissão pela atmosfera é muito reduzida devido à absorção pela

água (H20) e o dióxido de carbono (C02).

Além dessas absorções, existem outros constituintes atmosféricos que

absorvem a radiação em menores quantidades, como o dióxido de Nitrogênio (N02)

com forte absorção no visível, o oxigênio (02), o metano (CI4), outros gases e

partículas muito finas[39].

De acordo com DUFFIE & BEC~, para a aplicação na superficie

terrestre, pode-se considerar, devido às absorções ocorridas, apenas a radiação

compreendida entre 290 nm e 2500 nm, sendo adotado neste trabalho o intervalo

entre 300 e 2000 nm .

O gráfico da Figura 15 ilustra o efeito dos componentes atmosféricos sobre a

radiação solar.

O espalhamento da radiação, ao contrário da absorção, não causa a redução

da energia do feixe de radiação incidente, mas sim a sua dispersão em todas as

direções, sendo causado pela interação da radiação com os componentes do ar, água e

poeIra.
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03 = 0.35 em (NTP)
w =2em

Extraterrestre Atmosfera Limpa, fJ = O

Atenuação de Raylelgh Massa do Ar = 1

E 2250
::1.E 2000-~. 1750
eu
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Comprimento de Onda, J.LI'n
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FIGURA 15 - Efeito dos componentes atmosféricos sobre a radiação solar terrestre
Fonte: DUFFIE & BECKMAN40, 1991, p.65.

o grau com que esse fenômeno ocorre depende do número de partículas no

caminho da radiação através da atmosfera, da quantidade de água e de poeira da

atmosfera do local e do tamanho das partículas em relação ao comprimento de onda

da radiação. Os componentes normais atmosféricos causam um maior espalhamento

dos comprimentos de onda menores, devido ao seu tamanho em relação a essa região

do espectro.

As nuvens são agentes de espalhamento importantes, causando a redução da

radiação por refletirem-na para o espaço em até 90 %, sendo no entanto muito dificil

a previsão desse efeito[39].

A quantidade com que a absorção e o espalhamento afetam a radiação solar

que chega à superficie da terra depende da distância percorrida pela radiação através

da atmosfera, que é descrita pela massa de ar.

A massa de ar (MA) é definida, por MEL041, como a relação existente entre o

comprimento do caminho dos raios solares através da atmosfera, para atingir

determinado local, em um dado instante, e o comprimento desse mesmo caminho se o

sol estivesse a pino, em um local ao nível do mar onde temos MA=l. Para fora da

atmosfera temos MA=O.
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Segundo a AST~2, para ângulos de azimute solar menores que 62°

(AZI <62°), temos:

MA = l/senAZI.(P / po)

MA - massa de ar

AZI - azimute solar

P - pressão atmosférica

P o - pressão atmosférica padrão

(16)

Já DUFFIE & BEC~ citam que a variação na quantidade e tamanho

das partículas na atmosfera está associada ao coeficiente de turbidez atmosférica,

sendo um dos dados utilizados para cálculo do espalhamento.

Observa-se que, para que se estabeleça um espectro padrão de radiação na

superficie terrestre, para fins de determinação das características óticas de elementos

transparentes, é necessário que os parâmetros atmosféricos sejam fixados dentro de

valores mais comumente encontrados, como veremos no item a seguir.

3.3.3.2. Espectro Solar Padrão Utilizado

As medidas de reflexão, absorção e transparência das superficies transparentes

estão associadas a cada valor de comprimento de onda da radiação incidente. Sendo a

radiação solar composta de uma gama variada desses valores, é necessário que a

composição espectral da onda eletromagnética seja conhecida, para termos a

ponderação correta no cálculo das características óticas.

Neste trabalho foi estabelecido um espectro solar padrão de acordo com a

norma ASTM-E892-8743,devido à inexistência de um espectro padrão para o Brasil.

Os valores dessa norma foram adotados por levarem em consideração a

radiação direta e difusa, sendo mais representativa da realidade que encontramos nas

edificações, ao contrário de ASTM-E891-87/9242, que só leva em consideração a

radiação direta e em superficie normal à radiação.

Para a obtenção desses dados foi adotado:

• MA =1,5, correspondendo a um ângulo zenital de 48,lr;

• Condições atmosféricas entre o nível do mar e o final da atmosfera com

turbidez de 0,27, ozone total de 3,4 mm, vapor d'água precipitado de

14,2mm;
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• Outros dados de temperatura, pressão e outros gases foram adotados

como valores médios para 48 estados americanos.

A Tabela 07 apresenta o espectro solar padrão utilizado nesse trabalho.

TABELA 07 - Composição do espectro da radiação terrestre -MA = 1,5 p= 37°

Âi (!J.m)

EÂ;

Â;
E).,,·ÂiEÂ;Â;EÂi

(W/m2)

0.3050

9.20.59001344.91.0408665.51.960020.4

0.3100

40.80.61001431.51.0700614.41.985087.8

0.3150

103.90.63001382.11.1000397.62.005025.8

0.3200

174.40.65001368.41.1208105.82.035095.9

0.3250

237.90.67001341.81.1308182.22.065058.2

0.3300

381.00.69001089.01.1378127.42.100085.9

0.3350

376.00.71001269.81.1610326.72.148079.2

0.3400

419.50.7180973.71.1800443.32.198068.9

0.3450

423.00.72441005.41.2000408.22.270067.7

0.3500

466.20.74001167.31.2350463.12.360059.8

0.3600

501.40.75251150.61.2900398.12.450020.4

0.3700

642.10.75751132.91.3200241.12.494017.8

0.3800

686.70.7625619.81.350031.32.5370 3.1

0.3900

694.60.7675993.31.39501.52.9410 4.2

0.4000

976.40.78001090.11.442553.72.9730 7.3

0.4100

1116.20.80001042.41.4625101.33.00506.3

0.4200

1141.10.8160818.41.4778101.73.05603.1

0.4300

1033.00.8237756.51.4978175.53.13205.2

0.4400

1254.80.8315883.21.5208253.13.156018.7

0.4500

1470.70.8400925.11.5390264.33.20401.3

0.4600

1541.60.8600943.41.5580265.83.24503.1

0.4700

1523.70.8800899.41.5780235.73.317812.6

0.4800

1569.30.9050721.41.5920238.43.34403.1

0.4900

1483.40.9150643.31.6100220.43.450012.8

0.5000

1492.60.9250665.31.6300235.63.573011.5

0.5100

1529.00.9300389.01.6460226.33.76509.4

0.5200

1431.10.9370248.91.6788212.54.04507.2

0.5300

1515.40.9480302.21.7408165.34.0950

0.5400

1494.50.9650507.71.800029.6

0.5500

1504.90.9800623.01.86001.9

0.5700

1447.10.9935719.71.92001.2

Fonte: ASTM43, 1987, p.03. (Adaptada)
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3.3.3.3. Composição Espectral

A radiação solar direta que incide na superficie da terra tem uma proporção

variada de acordo com as diversas variáveis estudadas anteriormente, no entanto ela

pode ser dividida, conforme C~7, aproximadamente nas seguintes proporções:

Ultravioleta - 1 a 5 %, Visível - 41 a 45 % e Infravermelho - 52 a 60 %.

No espectro solar padrão adotado neste trabalho foi considerada a parcela

difusa da radiação, que apresenta maior percentual de luz na região do visível, e não

foi considerada a parcela de IV acima de 2000 nm . Dessa maneira esses percentuais

apresentam-se alterados resultando os seguintes valores: Ultravioleta - 3,2 %; Visível

- 55,7% e Infravermelho - 41,1%.

As diferentes regiões citadas e consideradas nesse trabalho têm seus limites

definidos da seguinte forma, segundo CARAM [07]:

Ultravioleta C-I 00 a 280 nm

Ultravioleta B - 280 a 315 nm

Ultravioleta A - 315 a 380 nm

Visível - 380 a 780 nm

Infravermelho de ondas curtas (próximo) - 780 a 1400 nm

Infravermelho de ondas médias - 1400 a 3000 nm

Infravermelho de ondas longas - 3000 nm a 1mm

3.3.4. ESTIMATWA DA RADIAÇÃO SOLAR EM UMA SUPERFÍCIE

QUALQUER

A radiação incidente sobre a superficie terrestre, após a passagem pela

atmosfera, consiste de duas componentes: a radiação direta (ID), que atinge a terra

vindo diretamente do sol e a radiação difusa (Id), que sofre espalhamento pela

atmosfera. A soma delas resulta na radiação hemisférica solar global (lhe)'

Na análise da radiação total sobre uma superficie qualquer observamos, ainda,

a componente da radiação difusa refletida no entorno (Ir).
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A Figura 16 apresenta as diversas formas com que a radiação solar se

apresenta na superficie terrestre, conforme IANNAS44.

difusa
refletidaw

FIGURA 16 - Formas da radiação solar na superficie terrestre
Fonte: YANNAS44, sd, p.30.

Todas essas componentes estão relacionadas ao valor da radiação

extraterrestre em um plano normal no dia desejado, que é dado aproximadamente por:

Ion = I cs .(1+ 0,033. cos(360° .NDA/365))

Ion - radiação extraterrestre em
plano nonnal

Ia - constante solar (1372 W/m2)
NDA - número do dia do ano

(17)

Num plano horizontal teríamos IOh = Ion. cos AlNh, sendo AINh o ângulo de

incidência sobre a superficie horizontal, como veremos mais adiante.
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Segundo RABL38 e DUFFIE & BECJ<MAN"l, para uma superficie inclinada

de um ângulo fi em relação à horizontal, considerando as radiações difusas como

isotrópicas, teríamos para o total da radiação incidente, em um intervalo de uma hora

determinado:

It - radiação incidente total

Iv - radiação direta
AIN - ângulo de incidência da radiação direta

Ia - radiação difusa celeste
INC - inclinação da superficie

Ihs - radiação hemisférica
ALE - albedo do solo próximo à abertura

(18)

Dessa maneira, é necessário que tenhamos definidos os valores totais das

diversas componentes de radiação incidentes, e seus respectivos ângulos de

incidência, para a análise do comportamento dos diversos tipos de superficies

transparentes frente à radiação solar.

REDDy45 salienta que a previsão das componentes direta e difusa é bastante

sujeita a incertezas, devido às condições climáticas do local. Embora o melhor método

seja por medida no local, isso nem sempre é possível devido às dificuldades e tempo

envolvidos e também pela existência de diversos componentes de radiação que variam

com o tempo e a inclinação e orientação das superficies.

Como existem muitas estações de medição em tomo da terra, que registram

dados meteorológicos variados ao longo de muitos anos, os pesquisadores utilizaram

esses valores para proporem modelos para estimativa da radiação solar baseados em

correlações estatísticas, os quais podem ser utilizados para outros locais que não

dispõem desses dados, mas nos quais determinadas características atmosféricas sejam

encontradas.

Para que sejam levadas em conta as variações climáticas ao longo do ano,

diversos autores[40,41,45] consideram a média mensal da radiação diária como

suficiente à precisão necessária. O procedimento seguido geralmente é a utilização

dos dados de apenas um dia de cada mês, como dia médio, representando a média do

mês. A escolha recai sobre aquele dia em que a radiação extraterrestre corresponde à
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média mensal da radiação extraterrestre do mês. De acordo com a maioria dos

autores[40,41,461,são adotados os dias da Tabela 08.

TABELA 08 - Dias Médios de cada mês

Mês lan Fev Mar Abr Mai lun lul Ago Set Out Nov Dez

Dia Médio 17 16 16 15 15 11 17 16 15 15 14 10

Fonte: DUFFIE & BEC~, 1991,p.14. (Adaptada)

Para o cálculo da intensidade das parcelas de radiação, podemos adotar o céu

claro, ou o céu médio, considerando um número médio de horas de sol ao longo do dia.

3.3.4.1. Radiação Direta para Céu Claro

No estudo da radiação direta é muito importante o posicionamento do sol em

relação ao plano em estudo, que pode ser descrito por uma série de ângulos, melhores

observados na Figura 1Jl291:

11

SUPERFlcIE VERTICAL,/
SUPERFIClE INCLINADA

~INC = ÂNGULO DE INCLINAÇÃO

v

AZlMUTE SOLAR '-----AZI V ~
~~ '- NORMAL À~// SUPERFlclE VERTICAL

P

ALTITUDE SOLAR

LINHA SOl·TERRA

FIGURA 17 - Ângulos da radiação solar direta
Fonte: ASHRAE29, 1997, p. 29.16.
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LA T - Latitude do local, sendo norte positivo;

DEC - Declinação: posição angular da direção terra-sol ao meio dia em

relação ao plano do equador, norte positivo, sendo dada para

qualquer dia do ano por:

DEC = 23,45. se~..r360. 284 + NDA)u\ 365
NDA - número do dia do ano (19)

INC - Inclinação da superficie: ângulo entre o plano da superficie em questão

e a horizontal;

ORI - Orientação ou azimute da superficie: desvio da projeção da normal à

superncie em relação ao meridiano do local, medido a partir do norte,

sendo positivo para leste (sentido horário)~

AHS - Ângulo horário: ângulo do sol a partir do meio dia, para o qual um

intervalo de uma hora vale 15°, com valores positivos à tarde.

AIN - Ângulo de incidência entre a radiação direta na superficie e a normal à

superficie~

AINh - Ângulo de incidência, formado entre a normal à superficie horizontal e

a linha sol-terra~

ALT - Altitude solar: ângulo formado entre a horizontal e a linha do sol;

ZEN - Ângulo zenital solar, formado entre a linha do sol e a vertical;

AZI - Azimute solar: formado entre o norte e a projeção da linha sol-terra no

plano horizontal, sendo positivo para leste (sentido horário).

Com a utilização desses ângulos temos para qualquer orientação e inclinação

da superficie um ângulo de incidência da radiação dado por:

cosAIN = senDEC.senLAT.cosINC +
+senDEC.cosLAT.senINC.cosORl +
+cosDEC. cosLAT. cosINC. cos AHS -
- cosDEC.senLAT.senINC.cosORl.cosAHS-
- cosDEC.senINC.senORl.senAHS

Para superficie horizontal, onde INC = O, temos:

(20)

cosAlNh = senDEC.senLAT + cosDEC.cosLAT.cosAHS (21)
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Para o caso de superficies verticais, caso mais comum para aberturas, sendo

INC =90° , teríamos:

cosAlNv = senDEC.cosLAT.cosORl-
- cosDEC.senORI.senAHS-
- cosDEC.senLAT.cosORI.cosAHS

(22)

Com as fórmulas anteriores temos condições de calcular o ângulo de

incidência da radiação solar direta em qualquer horário (AIN) de qualquer dia do ano

(DEC), sobre uma superficie com qualquer orientação (OR/) e inclinação (INC),

localizada em determinada latitude sobre a terra (LA1).

Os dados mais usualmente disponíveis para radiação solar estão relacionados a

superficies horizontais. Utilizando a fórmula 20, fazemos a relação dessa posição para

uma posição inclinada desejada, sendo esta relação dada por:

1Di=1Dh.cosAlN / cosAlNh
1m - irradiação instantânea direta em wn

plano inclinado
IDh - irradiação instantânea direta em um

plano horizontal

(23)

Para termos o valor de IDh na superficie terrestre é necessário que

multipliquemos a radiação extraterrestre Ioh pelo coeficiente de transparência da

atmosfera para a radiação direta ('l"D). Esse valor é -variável com a hora, as condições

atmosféricas e a massa de a,rl38,40,44].

Uma das maneiras utilizadas por diversos autores[38,4O,45],para o caso de céu

claro, é o cálculo de 'l"D através da definição de uma atmosfera padrão, de maneira que:

ai = ri .lO,5055 - 0,00595.(6,5 - h)2 j

k = rk .lO,2711+ 0,01858.(2,5 - hY J

t» - transparência da atmosfera à radiação
direta com céu claro

h - altitude do local

ro, rj e rA; - coeficientes de acordo com a (24)
Tabela 09
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TABELA 09 - Fatores para correção do tipo de clima

Tipo de Clima 70

Tropical 0.95 0.98

Verão Meia Latitude 0.97 0.99

Verão Subártico 0.99 0.99

Inverno Meia Latitude 1.03 1.01

Fonte: HOTIEL* apud DUFFIE & BEC~, 1991, p.73

1.02

1.02

1.01

1.00

Temos então, para a radiação direta com céu claro, o valor na superficie

terrestre dado por:

IDn = lon :rD' em superficie normal à radiação

I Dh = Ion·T D' cos AINh, em superficie horizontal

I Di = Ion .T D . cos AIN , em superficie inclinada

3.3.4.2. Radiação Difusa para Céu Claro

Da mesma maneira que para a radiação direta, para a radiação difusa pode ser

estabeleci da uma atmosfera padrão, sendo estimada o valor da mesma por [40]:

'd =O,271-0,294"D (25)

Ou seja Td é a relação entre a radiação difusa e a radiação direta extraterrestre

em um plano horizontal, e IOh = Ion' cosAINh .

Dessa maneira, tendo-se a radiação extraterrestre horária em um plano

horizontal, temos a intensidade da radiação direta e difusa em um plano qualquer, e a

soma delas resulta na radiação hemisférica, que multiplicada pelo albedo do solo nos

dá a parcela refletida, completando o valor da radiação total incidente sobre este

plano.

* HOTIEL, H. C. A simple model for estimating the transmittance of direct solar radiation through
clear atmospheres. Solar Energy, v.18, p.129-34, 1976. apud DUFFIE, J. A.; BECKMAN, W.
A40. Solar Engineering ofThermal Processes. New York, John Wiley & Sons, 1991.
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Os ângulos de incidência para as radiações difusas são adotados neste trabalho

na forma de um ângulo equivalente, conforme DUFFIE & BECl(MAN'"l. Nesse caso,

a radiação difusa do céu e refletida no entorno da edificação, podem ser tratadas cada

qual como tendo um ângulo simples equivalente de incidência (AINe), que representa

a integração das direções diversas de incidência, sendo dado por:

AlNe = 59,7 -0,1388.INC +0,00 1497.INC2
d;fiJsa

AlNe = 90 - 0,5788.INC + 0,002693.INC2
r/;/ktida

(26)

(27)

Para o caso de superficies verticais, INC =90°, ambos resultam em um valor de

AINe = 60°.

Para superficies horizontais, INC =0°, teríamos AINedifUsa = 60° e a radiação

refletida desconsiderada.

Esses valores são adotados como ângulos de incidência da radiação difusa do

céu e refletida, na confecção das tabelas de Ganho de Referência do Calor Solar

(GRCS), e da luz difusa refletida, para as tabelas de Ganhos de Referência da

Iluminação Natural (GRIN).

3.3.4.3. Radiação Direta e Difusa para Céu Médio

Para o caso de levarmos em consideração o número de horas de céu claro ao

longo do dia, devemos então dispor de dados de radiação diária horizontal do local,

ou pelo menos o número de horas de céu claro diário.

Caso seja esse último o único dado disponível, o fator de transparência médio

(Kt) que é a razão entre a radiação horizontal terrestre (H) e a extraterrestre (Ho), é

dado pela fórmula de Angstron:

a e b - constantes que dependem do clima e da

vegetação, conforme Tabela 10

n - média mensal de horas de sol claro (28)
N - média mensal do máximo possível de

horas de sol claro
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TABELA 10 - Constante a e b dependentes do clima
Horas de sol em

porcentagem possível

Local Climaa Vegetaçãoh Intervalo Média a b

0.37

0.26

0.50

0.31

0.50

0.09

0.23

0.20

0.18

0.57

0.73

0.34

0.34

0.22

0.63

0.51

0.34

0.39

0.43

D
Dsi

Albuquerque, NM BS-BW E 68-85 78 0.41

Atlanta, GA Cf M 45-71 59 0.38

Blue Hill, MA Df D 42-60 52 0.22

Brownsville, Texas BS GDsp 47-80 62 0.35

Buenos Aires, Arg. Cf G 47-68 59 0.26

Charleston, SC Cf E 60-75 67 0.48

Darien, Manchúria Dw D 55-81 67 0.36

El paso, TX BW Dsi 78-88 84 0.54

Ely, NV BW Bzi 61-89 77 0.54

Hamburgo, Alemanha Cf D 11-49 36 0.22

Honolulu, RI Af G 57-77 65 0.14

Madison, WI Df M 40-72 58 0.30

Malange, Angola Aw-BS GD 41-84 58 0.34

Miami, Florida Aw E-GD 56-71 65 0.42

Nice, França Cs SE 49-76 61 0.17

Poona, Índia (Monção?) Am S 25-49 37 0.30

(Seco) 65-89 81 0.41

Kisangani, Zaire Af B 34-56 48 0.28

Tamanrasset, Algéria BW Dsp 76-88 83 0.30

a Classificação climática baseada no mapa de 1REW ARlHA (1954, 1%1), onde OS tipos de clima são:
Aí Clima de floresta tropical, constantemente úmido; chuva durante todo o ano.
Am Clima de floresta tropical, chuva de monção; pequena estação seca, mas chuva total suficiente para manter a

floresta tropical.
Aw Clima de floresta tropical, estação seca no inverno.
BS Clima semiárido ou estepe.
BW Clima árido ou desértico.
Cf Clima de floresta mesotérmica; constantemente úmido; chuva durante todo o ano.
Cs Clima de floresta mesotérmica; estação seca no inverno.
Df Clima de floresta de neve microtérmico; constantemente úmido; chuva durante todo o ano.
Dw Clima de floresta de neve microtérmico; estação seca no inverno.

b Classificação de vegetação baseada no mapa de KÜCHLER onde os tipos de vegetação são:
B Árvores perenes de folha larga.
Bzi Perene de fulha larga, forma de arbusto, altura mínima de 3 pés, crescimento individualmente ou em grupos

ou partes.
Árvores decíduas de folha larga.
Decíduo de folha larga, forma de arbusto, altura mínima dç 3 pés, plantas suficientemente distante de
maneira que elas freqüentemente não se tocam.

Dsp Decíduo de folha larga, forma de arbusto, altura mínima de 3 pés, crescimento individualmente ou em
grupos ou partes.

E Árvores perenes de folha agulha.
G Relva e outras plantas herbáceas.
GD Relva e outras plantas herbáceas; árvores decíduas de folha larga.
GDsp Relva e outras plantas herbáceas; decíduo de folha larga, formas de arbusto, altura mínima de 3 pés,

crescimento individualmente ou em grupos ou partes.
M Decíduo de folha larga mista e árvores perenes de folha de agulha.
S Semi decíduo: perene de folha larga e árvores decíduas de folha larga.
SE Semi decíduo: perene de folha larga e árvores decíduas de folha larga: árvores perenes de folha de agulha.

Nota:É reoornend:vIn queesIasoorreIaçõesSÓ Çun usadasquandonãohá neohmndadode radiaçãodisponível
Fonte: DUFFIE & BECJ<MANlO, 1991, p.70
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No caso de dispormos de dados diários de radiação, pode-se obter os dados

horários através da fração horária, que multiplicada pela radiação global diária

permite calcular a média da radiação na hora centrada em AHS, sendo dada, segundo

COLLARES-PERElRA & RABL*apud KRENZINGER & MACAGNAN"6,por:

-~(A B AUS~ cosAHS-cosAPS )
rt - . + .cos D, --------

24 sen APS - APS .cos APS

A = 0,409 + 0,S016sen(APS - 60)

B = 0,6609 + 0,4767 sen(APS - 60)

(29)

AHS é o ângulo horário correspondente ao centro da hora e

APS é o ângulo do pôr-do-so~ que é dado, para superficies horizontais, por:

cosAPS = - senLAT.senDEC
cos LAT. cos DEC

(30)

Dividindo o valor da radiação horária obtida pela radiação extraterrestre no

mesmo horário obtém-se o índice de transparência horário médio da atmosfera (kf').

Através de fórmula semelhante resulta a fração da radiação difusa horária,

assim:

1C ( cos AHS - cos APS )rd = 24' senAPS - APS.cosAPS
(31)

Para utilização em superflcies com outras inclinações, principalmente a

vertic~ é necessário que façamos a separação entre a componente direta e difusa,

pois as mesmas recebem tratamentos diferenciados.

• COLLARES·PERElRA, M.; RABL, A. The average distribution of solar radiation - correlations
between diffuse and hemispherical and between daily and hourly insolation values. Solar
Energy, v.22, n.2, p.155-64, 1979. apud KRENZINGER, A.; MACAGNAN, M. H. Elaboração
de Software Servidor de Dados de Radiação Solar para Dimensionamento e Simulação. In:
Encontro Nacional de Conforto no Ambiente Construido, 3., Gramado, 1995. Anais. p.153.60.
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Dessa maneira, tendo-se a radiação horizontal total, distribuída de hora em

hora ao longo do dia, e o fator de transparência horário, podemos calcular a radiação

incidente em um plano inclinado de acordo com DUFFIE & BEC~, sendo

para a radiação difusa:

Se 0,22 ~ kr:

Se 0,22 < kr < 0,8:

Ia /Ih = O,9511-0,1604kt + 4,388kt2 -16,638k/ + 12,336k/

Se 0,8 < kr:

Da diferença da radiação total e difusa resulta a radiação direta, então:

(32)

(33)

(34)

(35)

A radiação direta sobre uma superficie inclinada é então dada pela

transformação vista anteriormente:

IDi =IDhocos AlN / cosAlNh

Para superficies verticais temos:

IDv =1DhocosAlNv / cosAlNh

(36)

(37)

A radiação solar difusa em superficie inclinada envolve a radiação proveniente

do céu e a proveniente da reflexão no entorno.
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A parcela refletida pode ser muito importante, segundo KRENZINGER &

MACAGN~, para superficies de grande inclinação ou superficies com planos

refletores não horizontais em seu entorno. Embora essa radiação seja não isotrópica,

pois depende da direção da radiação direta e das características das superficies

refletoras, é mais comum assumir que ela seja isotrópica, dependendo seu valor do

fator de visão do plano horizontal, da refletividade do entorno e da irradiância global

incidente, e dado por:

(38)

A consideração do céu como anisotrópico traz resultados mais coerentes com

a realidade. Nesse caso, para a obtenção da parcela de radiação difusa proveniente do

céu em superficies inclinadas, existem muitos modelos matemáticos, sendo, de acordo

com a bibliografia anteriormente citada[46J, o modelo de Perez o que apresenta

resultados mais coerentes com os dados de medições.

Esse modelo estabelece o seguinte processo de cálculo:

lJi = Id.[(J _~)(_J_+_CO_S_IM_C_)+~._co_s_Z_+~.senINC]2 cosZE]V

sendo,

~ = Facll +BrFac12 + BzFac13

F2 = Fac21 + BrFac22 + BzFac23

Idi - irradiação difusa
em um plano
inclinado

Id - irradiação difusa
horária do céu

INe - inclinação da
superficie

(39)

~ - limpeza da atmosfera

B = IdMAr Ion

Br - claridade
ÁfA-massadear

Ion - radiação extraterrestre normal
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TABELA 11 - Valores dos coeficientes Facii em função de e para o modelo de Perez

8

1-1.0561.056-1.2531-1.5861-2.1341-3.231-5.981->10.08
1.253

1.5862.1343.235.9810.08

FaclI

-0,0420,2610,4810,8251,1021,2261,3670,978

FacI2

0,5500,5590,4600,187-0,299-0,451-0,838-0,812

FacI3

-0,044-0,243-0,354-0,532-0,586-0,617-0,655-0,393

Fac21

-0,120-0,0190,0770,1720,3500,4440,4310,335

Fac22

0,1380,0830,006-0,050-0,398-0,949-1,750-2,160

Fac23

-0,034-0,081-0,116-0,151-0,171-0,0730,0940,186

Fonte: KRENZINGER& MACAGN~, 1995, p.157.

Existem diversos programas computacionais que permitem a obtenção de

dados completos sobre a radiação solar para quaisquer condições.

3.4. RELAÇÃO DO CONFORTO VISUAL E TÉRMICO COM A RADIAÇÃO

INCIDENTE SOBRE AS VEDAÇÕES TRANSPARENTES

Em todas as épocas da história do homem o sol foi adorado como um Deus,

pois sempre foi entendido que toda a vida em nosso planeta está associada a sua

energia. Dessa maneira, desde os povos mais primitivos, o homem sempre teve um

relacionamento harmonioso com essa energia, buscando sua sobrevivência e

beneficiando-se dela da melhor maneira possível para seu bem-estar.

As questões voltadas para a adequação entre as condições naturais e o edificio

foram sofrendo interferências, na medida em que o grande avanço tecnológico do

século XX associou-se à fragmentação da profissão do projetista, levando o problema

do conforto a ser deixado para uma etapa posterior de projeto, prevista com a adição

de sistemas mecânicos auxiliares.

Essa idéia do edificio como algo à parte do meio em que estava inserido,

privilegiando a estética, vigorou até que o alto custo da energia e a possibilidade de

escassez e falta em um futuro próximo, principalmente em países mais desenvolvidos,
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levasse os profissionais da área a repensarem suas prioridades de projeto, com um

maior cuidado e melhor aproveitamento da energia solar, buscando a redução no uso

da luz artificial e de sistemas de condicionamento do ar.

Essa nova tendência pode ser observada na literatura recente referente a esse

assunto, em que cada vez mais se evidencia a preocupação em considerar a energia

solar como parte integrante do contexto construtivo, e que a mesma deve ser

devidamente entendida, equacionada e aproveitada.

Pensando dessa maneira, LABAKI & C~7 interpretam o envelope de

uma edificação como uma barreira entre as condições ambientais externas e internas, a

qual deve funcionar como um filtro que exclua as condições indesejáveis e aproveite

as desejáveis.

Segundo a ASHRAE28, dentro do conjunto deste envelope as superficies

transparentes são as que maiores cuidados necessitam, basicamente por satisfazerem

diversas exigências humanas, que envolvem principalmente a necessidade de

comunicação com o mundo externo, a iluminação natural, o aquecimento no período

frio, a renovação de ar para respiração e o cuidado na aparência externa e interna do

edificio. Assim diversos autores apresentam seus posicionamentos e preocupações

com relação à utilização mais consciente desse elemento construtivo, os quals

resumem de maneira significativa a idéia atual existente nesse sentido.

Alguns pensam, por exemplo, a janela como uma luminária, sendo uma

importante fonte de luz que não pode ser desperdiçada, tendo-se o cuidado de

minimizar, através dela, os ganhos de calor no verão e perdas de energia no inverno,

salientando ser esse o grande desafio dos produtores de vidros e esquadrias[481.

CLEDWIN-DA VIES5 associa o grande avanço na tecnologia de produção dos

vidros float e seus tratamentos à demanda cada vez maior, por parte dos projetistas,

de produtos com boa aparência, controle solar e economia de energia. Conforme

catálogo de produtor de vidros[31, "o vidro deve deixar passar a luz, proteger do

ofuscamento, do calor e do frio, além de concorrer para a estética de uma fachada", o

que vem ao encontro da idéia anterior, e frisa, ainda, que algumas dessas funções são

antagônicas entre si, o que não é dificil de observar quando, em alguns casos, deseja

se um baixo fator solar juntamente com uma grande transmissão da luz visível.
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YANNAS43 conclui que encontrar o balanço ótimo na escolha de urna

superficie transparente é urna tarefa dificil, às vezes impossível, devendo-se ter um

conhecimento claro de todos os processos envolvidos, para, então, estabelecer

prioridades na especificação desse elemento construtivo.

wn.SO~9 completa essa maneira de pensar dizendo que a grande variedade

de janelas e vidros, além de aumentar as opções do arquiteto, aumentou também a

complexidade da especificação dos mesmos, sendo que o projetista deve ter o bom

senso de especificar diferentes elementos transparentes para fachadas com

características diferentes de um mesmo edificio.

FIRMIN050 ressalta a importância da especificação do envidraçamento para

cada aplicação separadamente, devendo indicar e descrever as características e

objetivos do produto requerido, fornecendo detalhes de desempenho e conforto a

serem alcançados em cada obra.

SAMYN & ACHTEN51 citam que os arquitetos trabalham atualmente com a

possibilidade de redução no uso de sistemas de ar condicionado e de iluminação

artificial, utilizando recursos como melhor orientação, uso de janelas de alto

desempenho, com baixo fator de transmissão de calor e alta transparência à luz visível

e uso de proteções solares. A bibliografia citada apresenta projeto em que diferentes

fachadas receberam superfícies envidraçadas de acordo com as características

necessárias para cada orientação, inclusive na iluminação zenital.

Pensando nesse sentido, LABAKI & C~7 fazem a caracterização

espectrofotométrica de diferentes tipos de vidros, para incidência normal, concluindo

que a escolha apenas pela estética ou cor não é acertada, devendo ser feita pelo

confronto entre as características óticas do vidro e o que se deseja da edificação em

termos de condições ambientais. Já HERNANDEZ NETO et al.52 utilizam esses

dados para simular a variação no consumo de energia de edificios com pele de vidro

para diferentes cidades brasileiras.

CARAM, SICHIERI e LABAKI53 fazem indicativos para uso dos diferentes

elementos transparentes, levando em consideração o seu comportamento

espectrofotométrico e os efeitos diferenciados das diferentes parcelas da radiação

solar. Concluem sobre a necessidade de dados completos nos catálogos dos

fabricantes, nas diferentes regiões do espectro, para urna escolha mais consciente.
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LECHNER54enumera alguns grandes arquitetos e suas obras e salienta o uso

feito por eles de vidros especiais e proteções solares, não só como solução de

problemas de conforto, mas também como um valioso partido estético.

Acompanhando esse cuidado com as aberturas, os centros de pesqUisa

passaram a subsidiar os profissionais com dados para projetos ainda mais apurados,

de maneira a possibilitar uma análise mais ampla, correta e facilitada, como se observa

em diversas bibliografias sobre esse assunto, como ASHRAE28,29,COMMISSION OF

THE EUROPEAN COMMUNITIES55, BAKER et al.56, GOULDING et al57,

GOULART et a1.58.

Além disso, diversos programas computacionais estão hoje disponíveis, tanto

para análise desses elementos dentro do cálculo de iluminação natural e carga térmica,

como para elaboração de proteções solares, como citam GUERRER059 e

MASOLOS60.No entanto, os dados referentes às características óticas dos diversos

elementos transparentes encontram-se nos bancos de dados do programa e nem

sempre possuem o mesmo detalhamento e precisão que o processo computacional

envolvido, gerando resultados distorcidos.

Nesse sentido, PFROMMER et al.26observam a questão dos fabricantes não

fornecerem dados referentes à dependência das propriedades óticas dos vidros

coloridos ou com películas, com o ângulo de incidência da radiação, o que acarreta

erros grosseiros no processo de simulação. C~7 também levanta a questão da

falta de dados mais confiáveis e completos nos catálogos dos fabricantes de vidros.

O VIDRO PLAN061 registra o fato que, na maioria dos casos, os arquitetos

nacionais somente especificama cor e as dimensões da modulação da fachada, ficando

a especificação correta do elemento transparente sob responsabilidade da empresa

fornecedora, dos projetistas da construtora ou de um consultor contratado. Esse fato

parece evidenciar a falta de uma segurança maior nesse procedimento advinda da falta

de um conhecimento mais aprofundado sobre o produto a ser especificado, o que

pode também ser a causa do uso de tipos de elementos e soluções empregadas em

outros países sem a devida análise frente às condições brasileiras, acarretando erros

grosseiros que não se justificam tendo em vista o grande número de possibilidades de

escolhas existentes.
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3.4.1. CONFORTO VISUAL OU LUMÍNICO?

Segundo BAKER et al.56 existem poucos paralelos entre o conforto térmico e

o conforto visual, o qual está mais associado ao conforto acústico, pois enquanto o

conforto térmico está relacionado a um estado neutro em relação à percepção do

meio ambiente, sem sentir frio ou calor, o conforto visual ou o acústico estão

associados à recepção e interpretação de mensagens do meio, sendo que as pessoas

têm a preocupação em reduzir as interferências de transmissão das mesmas.

Dessa maneira, o uso do termo conforto visual foi adotado no presente

trabalho por possuir maior clareza em expressar a clara recepção da mensagem visual

enviada ao olho humano pelo ambiente, sendo mais apropriada sua utilização que o

termo conforto luminoso ou lumínico, geralmente utilizado.

3.4.2. MECANISMOS DE TRANSFERÊNCIA DE CALOR ATRAVÉS DA

VEDAÇÃO TRANSPARENTE

Quando temos a incidência da radiação direta e difusa sobre a vedação

transparente, conforme Figura 18, a quantidade total de calor ganho pelo ambiente

através dessa superficie inclui: a parcela da radiação direta e difusa transmitida

diretamente através do elemento; as parcelas dessas radiações que são absorvidas e

reirradiadas para o interior e uma parcela que é transferida por condução através do

anteparo devido à diferença de temperatura entre o meio externo e o interno.

No caso de não termos radiação incidente, as trocas térmicas resumem-se aos

ganhos ou perdas devido às diferenças de temperatura, que envolvem o coeficiente

global de transferência de calor do componente.



62

ID TD RADlAçAo DIRETA
TRANSMITIDA

RADIAÇAO
DIRETA

RADlAçAo Id
DIFUSA

Id T d RADIAÇAO DIFUSA
TRANSMlnDA

•• GANHO DE CALOR
POR CONDUçAO
U (to - ti>

GANHO DE
CALOR
SOLAR

GANHO DE
CALOR
TOTAL

FIGURA 18 - Processos de Ganhos de Calor Através da Superficie Transparente
Fonte: LIM62, 1979, p.228. (Adaptada)

3.4.3. PARÂMETROS PARA A AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO

ELEMENTO TRANSPARENTE FRENTE À RADIAÇÃO SOLAR

Para o cálculo da luz visível e do calor a serem admitidos em um ambiente,

levando-se em consideração as características óticas dos elementos transparentes,

foram desenvolvidos diversos parâmetros. Esses buscam resumir o desempenho do

produto, em relação à radiação solar, em um valor numérico de mais fácil

entendimento e utilização, servindo tanto para cálculo analítico, como para análises

comparativas entre os diversos tipos de aberturas e sistemas de proteções solares.

3.4.3.1. Coeficiente Global de Transferência de Calor ou Transmitância

Térmica(U) e Resistência Térmica Total (R)

Tendo-se uma diferença de temperatura entre dois ambientes, separados por

um determinado anteparo, o coeficiente global de transferência de calor, ou fator U,

quantifica a capacidade de transferência de calor através desse material. Quanto

menor o valor de U maior é a resistência do anteparo à passagem do calor .

• Denominação mais comum encontrada na bibliografia dos EUA.
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Segundo FROTA & SCHIFFER63 esse fator pode ser definido como "a

quantidade de calor que atravessa, na unidade de tempo, uma unidade de área do

elemento que constitui a separação entre os meios, quando se estabelece uma

diferença unitária de temperatura entre o ar em contato com suas faces opostas".

Esse fator engloba as trocas térmicas envolvidas no conjunto das diversas

camadas constituintes do elemento de separação e ainda as trocas por radiação e

convecção nas duas faces do mesmo. Pode-se observar esse processo na Figura 19.

Vidro

exterior interior

FIGURA 19 - Coeficiente Global de Transferência de Calor (U)

A resistência térmica global é o inverso da transmitância térmica ou R = IjU,

sendo que, de acordo com a Figura 19, resulta :

1 1 el 1R=-=-+-+
U he ÂI hi

h. - coeficiente de trocas superficiais externo
hi - coeficiente de trocas superficiais interno
e - espessura do material
Â. - condutividade térmica

(40)

Deve-se observar que, no caso de elementos compostos de múltiplas camadas,

o termo ~ deve ser substituído por L!!!..., e, caso existam câmaras intermediárias de
21 ~

ar ou gases inertes, essas devem ser tratadas especificamente, de acordo com a

espessura da câmara, com a natureza dos materiais que compõem as superficies da

mesma e com a direção do fluxo de calor, pois nesse caso as trocas térmicas entre as

faces opostas da câmara ocorrem basicamente por radiação e convecção.
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A bibJiografia64 considera um baixo valor de U como a propriedade mms

importante de uma janela em climas frios, citando que geralmente nessas condições

são usadas janelas com U = 0,35 W/m 2 DC ou menos. Considerando que o vidro

comum incolor de 6 mm possui um valor de U de aproximadamente 5,7 W/m 2 DC[03],

observa-se, para a obtenção do valor citado, a necessidade de tecnologias muito

complexas na confecção desses elementos, com o uso de caixilhos duplos ou triplos,

separados por camadas de ar ou gás inerte, e ainda com os elementos transparentes

constituintes revestidos com camadas superficiais de baixa emissividade.

Para locais com clima predominante quente, no entanto, a redução dos ganhos

de calor por radiação solar no período quente tem maior importância que as perdas de

calor no período frio, tendo uma maior importância, nesse caso, o Coeficiente de

Ganho de Calor Solar (CGCS) ou Fator Solar do elemento, o qual englobando o valor

de U em seu cálculo, como será visto posteriormente.

3.4.3.2. Temperatura AR-SOL (t", ..•ol)

Esse conceito foi desenvolvido para combinar o efeito da radiação solar e da

temperatura ambiental. A temperatura ar-sol é definida como um valor teórico de

temperatura que, na ausência de trocas por radiação, produz o mesmo efeito nas

trocas térmicas através do elemento de vedação que a combinação da radiação real

incidente e as condições do ar ambiente externo.

O valor dessa temperatura inclui três componentes que são a temperatura

externa, a fração de radiação solar absorvida pela superficie e as trocas de calor

radiante em infravermelho longo com o meio externo. No entanto, na fórmula mais

utilizada, esse terceiro termo é suprimido restando o seguinte valor:

t ar-sol = te + A.!!....
he

te - temperatura ambiente externa
A - absortância do material

E - energia solar total incidente (41)
h. - coeficiente de trocas superficiais de

calor externo

Em superficies transparentes, em alguns casos, é adotado o uso da

temperatura ar-sol para cálculo das trocas térmicas por condução através do

elemento, como se a absorção da radiação nesse caso fosse toda superficialmente,
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como nos materiais opacos, o que acarreta distorções. Esse assunto está melhor

explicado no item 4.1. 1.

3.4.3.3. Fator Solar (FS) ou Coeficiente de Ganho de Calor Solar (CGCS)

Se tivermos radiação incidindo sobre uma superfície, o fator solar é definido

pela bibliografia28, 48 como a soma da percentagem dessa radiação que entra no recinto

por transmissão através da superfície com a percentagem dela que é absorvida pelo

material e reirradiada para o interior.

Para superfícies transparentes, LAMBERTS65 resume o fator solar como

sendo a razão entre a quantidade de energia que atravessa a janela pela radiação total

que nela incide.

Utilizando o conceito anterior de temperatura ar-sol teríamos para as trocas

por condução através do material:

Q = U.(tar-SOl - tJ
ou

t.-temperatura ambientaI externa
ti - temperatura ambientaI interna
A - absortância

E - energia incidente (42)
h, - coeficiente de trocas superficiais de

calor externo
T - transmitância

o total do calor que entra no recinto seria a soma desse valor com a

quantidade que passa por transmissão diretamente devido à transparência, então:

(43)

o valor ( U.~ + T) é então assumido como O fator solar.
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A ASHRAE28denomina esse fator como o Coeficiente de Ganho de Calor

Solar (CGCS), sendo, no entanto, diferenciado do Fator Solar por possuir valor

variável de acordo com o ângulo de incidência.Nesse caso, a fórmula é resumidapara:

(44)

]V; é a parcela da radiação absorvida que vai para o interior da edificação,

sendo dado por U/he para qualquer elemento transparente simples sem proteção.

Outros autores simplificamutilizando Nj = 1/3 [4] ou, ainda, Nj = 0,5 [65].

Devido à grande importância desse fator no cálculo de ganhos térmicos ele é

melhor esclarecido e analisado posteriormente no item 4.1.

Os catálogos dos fabricantes[3]fornecem valores do fator solar de seus

produtos para condições climáticas e de posição do sol padronizadas, sendo

estabelecido o sol a 30° acima do horizonte, incidindo perpendicular ao plano de

incidência (incidência normal), as temperaturas externas e internas iguais, e ainda

h =23W/m2°C e h. =8W/m2°C.e I

Os valores assim obtidos podem ser adotados como um valor inicial, como

uma referência de comparação, ou para cálculos em que as condições são próximas

dessas, pois em geral as condições reais de utilização são bastante diferenciadas,

necessitando um refinamento maior na obtenção desse fator.

3.4.3.4. Fator de Ganho de Calor Solar (FGCS)

Esse fator é utilizadopela ASHRAE28,19 para fornecer aos projetistas os valores

da radiação solar, para diferentes horários do dia e para determinado dia do ano, já

multiplicadospelo CGCS solar associadoàs mesmascondições,ou seja,pela percentagem

da radiação que vai para o interior da edificação, obtida, nesse caso, levando em

consideração as propriedades óticas do vidro à radiação solar para diferentes ângulos

de incidência, resultantes de orientações, latitudes, datas e horários definidos.

As tabelas fornecidas nessa bibliografia apresentam dados do FGCS para o

vidro incolor 3 mm , para ser utilizado como referência. Com a utilização do fator de

sombreamento, visto a seguir, é feito o ajuste para diferentes tipos de vidros. janelas e

proteções a serem utilizadas.
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Os valores fornecidos são médios, levando em consideração a radiação direta,

difusa e refletida, embora esses valores não estejam devidamente separados.

O fato das tabelas já apresentarem o valor da radiação solar que chega ao

interior é uma grande facilidade para o projetista, que tem então à sua disposição

dados de radiação solar e características óticas dos elementos transparentes a ângulos

variados em um único valor, de fácil aplicação e análise. Por esse motivo,

procedimento semelhante foi adotado nesse trabalho.

3.4.3.5. Coeficiente de Sombreamento (CS)

De acordo com LIM et al.62, o coeficiente de sombreamento foi criado pela

ASHRAE para comparar o efetivo controle solar obtido por diferentes sistemas de

aberturas ou combinações dessas com proteções solares internas e externas.

Esse coeficiente é definido como a relação entre o ganho total de radiação

solar, tanto por transmissão como por absorção e reemissão, de uma abertura externa

ou combinação de abertura e proteção solar qualquer, sob determinado conjunto de

condições ambientais e de incidência da radiação solar, e uma abertura de referência

composta de vidro simples de 3 mm incolor, sob as mesmas condições.

Pode-se ainda definir o CS como a relação entre o CGCS, ou fator solar, de

uma superficie transparente qualquer e o CGCS do vidro de referência, para

condições padronizadas de verão, adotado como 0,87.

Para facilitar ainda mais o cálculo dos ganhos solares, a ASHRAE28,29 fornece

tabela como CS de alguns tipos de aberturas utilizadas e também a intensidade da

radiação e o FGCS do vidro de referência, para 16 diferentes orientações de fachada e

latitudes norte variando de 8° entre 16° e 64°, levando em consideração o ângulo de

incidência solar. Esses dados são fornecidos para o 21° dia de cada mês do ano, tido

como médio, sendo adotadas determinadas condições ambientais médias.

Para o cálculo de ganhos de calor solar de determinada abertura, basta

multiplicar o CS da mesma, que nesse caso é constante, pelo FGCS obtido da tabela

para o vidro de referência, sob as mesmas condições, ou seja:

Qsol =CS.FGCS (45)
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Observa-se, na bibliografia[28]citada, o cuidado com dados mais apurados e de

fácil utilização para o hemisfério norte. No entanto, os tipos de vidros estão muito

resumidos, havendo diferenciação apenas pela espessura e se o vidro é simples ou

duplo, sendo adotados valores de CS fornecidos pelos fabricantes, obtidos para

incidência normal da radiação e sob condições específicas de radiação solar e

temperatura, admitindo-se que esse coeficiente se mantenha constante para outros

ângulos de incidência e outras situações de projeto.

Posteriormente, a ASHRAE29 define CS apenas como o multiplicador que

ajusta o valor do ganho solar do vidro incolor com os dos vidros coloridos, limitando

seu uso a esse caso, citando que para vidros múltiplos ou com camada superficial o

uso de CS é inadequado, pois com a variação do ângulo de incidência o CS varia,

devendo ser utilizado um CS diferenciado para diferentes ângulos, ou adotado um

valor médio diário desse valor para cada orientação.

Segundo a ASHRAE29 apud REILL Y et al:, a utilização do CS resulta em

valores incorretos em dois casos principais: quando a variação da transmitância com o

ângulo de incidência no vidro analisado difere muito do vidro de referência e quando

o ganho de calor se dá principalmente por absorção (T< 40%) e a velocidade do vento

não é a mesma para a qual o CS foi determinado.

Estes fatos serão observados, neste trabalho, na análise dos resultados dos

ensaios posteriormente, sendo um dos pontos chave dessa publicação.

3.4.3.6. Fator de Transmissão Luminosa (Tv) ou Transmitância da Luz Visível

Esse fator é utilizado para relacionar a quantidade de radiação na região do

espectro visível que é transmitida através do elemento transparente com o fluxo total

de luz visível incidente.

Não leva em consideração nem os percentuais dos diversos comprimentos de

onda que compõem o espectro visível, nem suas sensações luminosas, mas somente o

percentual de luz visível que entra.

• REILLY, M.S.;WINKELMAN, D.K.;ARASTEH, D.K.; CARROL, W.L. Modeling Windows in
DOE-2.lE. Energy and Buildings, n.22, 1992, p.59-66
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3.4.3.7. Sensação Luminosa

Segundo BAKER et al.56, o olho humano pode ser considerado como uma

célula foto-química, que somente percebe luz com comprimento de onda entre 380 e

780 nm, dependendo, esse intervalo, da intensidade que atinge a retina e da acuidade

visual do observador.

Os diversos comprimentos de onda dessa região do espectro têm uma atuação

ou eficácia luminosa diferenciada sobre o olho humano, como pode-se observar na

Figura 20, causando, conforme sua intensidade, o fenômeno da visão. Assim,

sensação luminosa é o efeito que a radiação eletromagnética, dentro do espectro

visível, acarreta sobre o olho humano.
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FIGURA 20 - Curva de Eficácia Luminosa da Luz Visivel sobre o Olho Humano 
curva (a): visão normal- curva (b): visão com baixa luminosidade
Fonte: BAKER et aI.56, 1993, p.2.6. (Adaptada)

Conforme se observa nessa figura, em condições normais de iluminação

(curva a), o olho humano possui maior sensibilidadeem 555 nm, na região do verde

amarelo, enquanto sob condições de pouca iluminação ele sofre uma adaptação de

maneira que o pico de sensibilidadese desloca para 507 nm (curva b).

Para calcular a sensação luminosa para a luz solar, faz-se a multiplicação da

energia em cada comprimento de onda pela sua eficácia luminosa, que é normalizada

internacionalmente conforme valores da Tabela 12 a seguir.
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TABELA 12- Valores da sensibilidadedo olho humano à luz visível

Efeito RelativoComprimento de
Onda (nrn)

400 0.0004

420 0.004

440 0.023

460 0.060

480 0.139

500 0.323

520 0.710

540 0.954

550 1.000

Fonte: LIM62, 1979, p.47. (Adaptada)

3.4.3.8. Fator de Luz do Dia

Comprimento de
Onda(nrn)

560

580

600

620

640

660

680

700

720

Efeito Relativo

0.995

0.870

0.631

0.381

0.175

0.061

0.017

0.004

0.001

Segundo BAKER et al.56, o fator de luz do dia é a relação entre a iluminância

em um ponto de um plano qualquer devido à luz difusa recebida direta ou

indiretamente do céu, e a iluminância em um plano horizontal, totalmente sem

proteção, devido à mesma luz. A contribuição da luz solar direta em ambos os casos

deve ser excluída.

O conhecimento dessa relação permite-nos determinar o nível de iluminância

em um local desde que seja conhecida a iluminância no exterior, pois esse fator se

mantém constante para uma determinada situação de projeto.

GOULDING et al.57 comentam que para caracterizar a maneira como a luz

natural entra no edificio é usual examinar a distribuição da iluminânciano interior em

função da luminosidade exterior, ou seja, conhecer a distribuição do fator de luz do

dia internamente. Completa dizendo que a luz que chega a um determinado ponto de

um recinto pode vir de três fontes: da abóbada celeste, da reflexão no meio externo

ou de reflexões nas superficies internas. Dessa maneira, o fator de luz do dia será a

soma desses três parâmetros.

3.4.3.9. Eficácia Luminosa da Luz do Dia

A eficácia luminosa da luz do dia é um importante parâmetro necessário para

fazer-se previsão sobre a iluminação natural de um ambiente. Ela é definida por
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BAKER et al.56 como o quociente do fluxo luminoso pelo fluxo radiante, expresso em

lumens/watts, e depende da altitude solar, nuvens e vapor de água na atmosfera.

Esse valor é calculado pela medida experimental da iluminância e da

irradiância em um plano específico, podendo ser obtido para a radiação global ou para

a direta e difusa separadamente.

BAKER et al.56 apresentam resultados de medidas obtidas por diversos

autores, para cidades da Europa e para situações de céu e altitude solar variadas.

3.4.3.10. "Coo/ness lndex"

A dificuldade encontrada pelos projetistas para, em climas quentes,

especificarem janelas que deixem entrar o máximo de luz com o mínimo de calor, ou

seja, utilizarem superficies transparentes que sejam seletivas quanto ao espectro de

energia solar incidente, acarretou a necessidade de conhecimento de dados que

relacionem a energia total admitida com a luz visível admitida.

O Coolness lndex (CI) faz esse relacionamento, sendo definido pela

bibliografia 48, 66 como o quociente entre a transmitância da luz visível e o coeficiente

de sombreamento de determinada superficie transparente.

Quanto maior o Coolness lndex mais seletiva é a vedação transparente com

relação à transmitância da luz visível em detrimento do calor.

Esse índice varia entre 0,25 e 1,6 nas esquadrias fabricadas atualmente, de

acordo com a bibliografia48. Esses dados somente podem ser considerados para países

em que tecnologias mais apuradas são exigidas e estão disponíveis .

Deve-se tomar cuidado com a utilização desse fator, pois em alguns casos um

alto CI pode vir da relação de uma transmissão baixa no visível com um menor ainda

coeficiente de sombreamento, logo o fato de um material possuir alto CI não significa

que transmita muita luz, mas que transmite proporcionalmente mais luz que calor.

JOHNSON27 adota o Coolness lndex de forma invertida, considerando como

sendo o quociente entre o coeficiente de sombreamento e a transmitâncía da luz

visível. Nesse caso, quanto menor o índice mais seletivo é o elemento transparente

com relação à luz, o que não parece ser conveniente.
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A ASHRAE 29 adota um índice semelhante ao CI, porém definido como a

relação entre a transmissão da luz visível e o ganho total de calor solar (CGCS) que é

dado por:

LGS = Tv/CGCS (46)

Nesse trabalho adotaremos a denominação de Relação de Seletividade

Luz/Calor (SLC) para avaliar a relação entre a luz visível e o calor solar admitidos

através do elementos transparente, a qual vai ser definida e analisada posteriormente.

3.4.4. LUZ VISÍVEL X CALOR

Em relação às vedações transparentes, segundo GRANQVISTlO, o conceito

chave para a eficiência energética é a seletividade espectral, o que significa que as

propriedades óticas do elemento são qualitativamente diferentes para diferentes

comprimentos de onda. Dentro dessa idéia, o desafio dos fabricantes é a obtenção de

produtos que possuam uma grande transparência à luz visível, mas que permitam o

minimo possível a entrada do calor em climas quentes e a saída em climas frios.

Dessa maneira, o projeto de uma área de janela além do necessário para uma

iluminação natural satisfatória, buscando melhoria na estética do edificio, deve ser

implementado sem que isso implique em ganho ou perda exagerada de calor.

Pensando nesse sentido, de acordo com LECHNERs4, em adição ao fato de

que a quantidade de calor é função da quantidade de luz solar incidente, ela também é

função da qualidade da luz que entra, visto que aproximadamente 50% da radiação

solar está na região do infravermelho, o qual produz calor sem que contribua para a

iluminação do ambiente.

A ASHRAE28 é ainda mais específica e cita que, embora a luz visível esteja

distribuída entre 370 e 770 nm, os valores entre 430 e 690 nm contribuem com

aproximadamente 99,4% da iluminação. Por outro lado, a radiação solar neste intervalo é

34% do total, ou seja, se utilizarmos um elemento transparente que seja um filtro

perfeitamente seletivo, deixando passar apenas a radiação entre 430 e 690 nm ,

teremos 99,4 % da luz visível passando com apenas 34% da energia total solar.
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No caso de climas frios, essa relação não deve ser procurada, pOIS a

transmissão de todo o espectro incidente pode ser utilizada para melhoria no

aquecimento dos ambientes. Nesse caso, devem ser ainda utilizadas camadas de baixa

emissividade na face interna do material transparente para diminuição das perdas do

calor interno por radiação de onda longa.

3.4.5. RECOMENDAÇÕES GENÉRICAS PARA ESCOLHA DO ELEMENTO

TRANSPARENTE

Na especificação de uma superflcie transparente o projetista deve fazer um

relacionamento entre as características óticas do produto empregado e o desempenho

desejado da abertura nas suas diversas funções.

Pensando dessa maneira, CARAM et al.53, por exemplo, fazem diversos

indicativos do uso apropriado de vidros na construção civil, relacionando o

comportamento espectrofotométrico dos mesmos com os efeitos visuais e não visuais da

radiação solar nas regiões do UV, Visível e IV. Nessa publicação, são levados em

consideração todos os efeitos da radiação solar sobre os seres vivos, como produção de

vitamina D, queimaduras, etc., e sobre a matéria, como desbotamento.

Em relação ao conforto visual e térmico, LIM et al.62 classificam os vidros de

controle solar como: vidros absorventes, vidros refletivos e vidros com película de

poliéster refletiva.

Todos esses vidros e películas têm como principal objetivo, no caso de climas

quentes, a redução da transmissão da radiação solar e do ofuscamento interior, e, em

períodos mos, a diminuição das perdas do calor interior.

A diferenciação entre absorvente e refletivo está relacionada à parcela de

radiação que não é transmitida, que pode ser na maior parte absorvida, no caso dos

absorventes, ou refletida, nos refletivos.

Quando a energia incidente é absorvida pelo elemento, eleva sua temperatura,

sendo uma grande parcela reirradiada para o interior, causando desconforto nas

pessoas próximas e elevando a carga térmica do recinto. Já quando a energia é

refletida é completamente excluída do interior do edificio, sendo esse processo mais

eficiente na eliminação do calor.
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Deve-se observar que, em geral, ambos os tipos bloqueiam a radiação

indistintamente, ou seja, em períodos em que é bem vinda ou não, e sem diferenciação

entre luz visível e calor. Portanto, vidros mais seletivos são desejáveis, principalmente

em orientações de fachada com alta incidência solar e em climas com variações

amplas de temperatura ao longo do ano.

CLEDWYN-DA VIES5 e JOHNSON27 citam a dupla finalidade da camada

refletiva e de baixa emissividade localizada na face interna do vidro, que busca não só

refletir a radiação externa, mas principalmente, em países frios, evitar a perda de calor

interior por Ínfravermelho longo.

Em climas com períodos quentes mais extensos e intensos, essa camada é mais

importante na reflexão da radiação e na redução da parcela absorvida que reirradia

para dentro, diminuindo o valor do coeficiente de trocas superficiais interno (h;).

Para simplificar a decisão do projetista, alguns autores[49,54]estabelecem regras

práticas para a escolha do tipo de vedação transparente, considerando basicamente o

clima dominante, a orientação da fachada e o tipo de ocupação do edificio.

Para o hemisfério sul essas regras podem ser resumidas nas seguintes:

*Usar elementos com elevado Coeficiente de Sombreamento para climas onde

o aquecimento solar é interessante, especialmente na fachada norte.

*Utilizar uma abertura com baixo Coeficiente de Sombreamento, quando a

proteção solar não é possível, em amplas fachadas com orientação para oeste, que

acarretam grandes ganhos de calor no verão,.

*Usar vidros refletivos quando os ganhos solares devem ser minimizados e o

uso de proteção solar não é possível, especialmente nas fachadas leste e oeste.

*Usar elementos com camada de baixa emissividade quando os ganhos solares

devem ser minimizados mas a luz natural é também necessária, e o uso de proteções

solares não é possível. Os vidros absorventes podem ser usados, mas são menos

efetivos nessa situação que os com baixa emissividade superficial (low-e).

*Na fachada sul, onde os ganhos solares são menores, deve-se apenas tomar

cuidado com ganhos de calor no verão e perdas no inverno devido à resistência

térmica da janela, usando-se vedações com elevado valor de R. Quanto maior a área

da vedação melhor deve ser seu desempenho nesse sentido.
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Publicações mais recentes[64,67]resumidamente concluem que as principais

características da janela são Transmitância térmica (U), o Coeficiente de Ganho de

Calor Solar (CGCS) e a Transmitância da Luz Visível (Tv). Enquanto essa última é

importante para qualquer tipo de clima, as duas outras se revezam em importância

dependendo do tipo de clima. No caso de clima mo, um baixo valor de U tem maior

importância, sendo o ganho solar desejável em muitos casos. No clima quente, a

obtenção de um baixo valor de CGCS deve receber maior preocupação, sendo o valor

da transmitância térmica relegado a segundo plano, principalmente pelas menores

diferenças entre as temperaturas externa e interna.

CARMONY et al.67 apresentam estudo relativo aos gastos de energIa

associados às variações de U e do CGCS das vedações transparentes em cidades dos

EUA com climas predominantemente quente (Phoenix) e mo (Boston), levando em

consideração os gastos totais com aquecimento e resmamento ao longo do ano. Este

estudo está apresentado nas Figuras 21 e 22, a seguir.

Observa-se na Figura 21 a pequena influência da variação de U no clima

predominantemente quente, com pequenos ganhos tanto para aquecimento como na

remgeração dos ambientes com a diminuição desse fator. Por outro lado, o aumento

desse fator possui grande significado no clima mo, principalmente pelo aumento

elevado no consumo de energia para aquecimento ao longo do ano.

A Figura 22 apresenta o grande aumento nos gastos com energia no clima

quente para valores maiores do CGCS, que ocorre basicamente pelo aumento dos

gastos com o resmamento dos ambientes, necessidade mais freqüente ao longo do

ano. O clima frio predominante apresenta uma pequena diminuição dos gastos de

energia com o aumento do CGCS, pois os maiores gastos com resmamento na

estação quente são contrabalançados pela menor necessidade de aquecimento no

período mo, por permitir maior entrada de energia solar.

Ao final dessa publicação teremos mais subsídios para uma decisão m81S

acertada para o nosso clima e com a utilização dos elementos transparentes

disponíveis em nosso país, fazendo uma diferenciação objetiva de produtos para os

quais a escolha é aparentemente uma questão de estética.
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FIGURA 21 - Efeito da variação da Transmitância Térmica (U) de aberturas no custo
anual de energia: (a) clima quente predominante e (b) clima frio
predominante
Fonte: CARMONY et al.61, 2000, p.35. (Adaptada)
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FIGURA 22 - Efeito da variação do CGCS de aberturas no custo anual de energia:
(a) clima quente predominante e (b) clima frio predominante
Fonte: CARMONY et al.67, 2000, p.37. (Adaptada)
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4. EVOLUÇÃO TEÓRICA

Nesse capítulo são apresentados as novas considerações teóricas

desenvolvidas neste trabalho a partir do estudo da literatura existente, visando à

utilização correta e objetiva dos dados obtidos no estudo experimental e a facilidade

do emprego prático dos resultados.

4.1. CÁLCULO DA ENERGIA SOLAR TOTAL ADMITIDA ATRAVÉS DA

SUPERFÍCIE TRANSPARENTE

4.1.1. AVALIAÇÃO DA PARCELA ABSORVIDA E REIRRADIADA PARA O

INTERIOR EM ELEMENTOS TRANSPARENTES

Na bibliografia28, 29, 64, 68, 69 é estabelecido para os elementos transparentes·

um tratamento semelhante aos elementos opacos em relação à parcela absorvida da

radiação solar, com uma temperatura hipotética lar-sol na superflcie externa, após a

incidência da radiação, de maneira que a quantidade total do calor que vai para o

interior é dada por:

Q" = U.(t.-t;)+( ~: +T)E, ou N;= Ulhe - Parcela absorvida que
vai para o interior da edificação

• O tenno transparente indica que o elemento transmite a radiação visível de forma direta, absorvendo,
no entanto, detenninado percentual.
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Como visto anteriormente, a parcela (U.A/he + T) é então chamada de Fator

Solar (FS) ou Coeficiente de Ganho de Calor Solar (CGCS), sendo adotado como o

valor do percentual da energia solar incidente que vai para o interior do edificio.

Este raciocínio funciona bem para elementos opacos, em que realmente a

energia total é absorvida em uma espessura de poucos microns da superficie do

material, fazendo com que, embora com energias baixas absorvidas, a temperatura

dessa camada suba rapidamente, para que seja possível a troca por convecção e

radiação para o exterior e por condução para o interior, dissipando dessa maneira a

energia absorvida.

Nos elementos opacos ocorre então uma diferença sensível entre as

temperaturas externa e interna, pois a resistência térmica do anteparo é significativa,

sendo necessário maiores At para que a energia seja conduzida e reirradiada na face

interna. Isso é menos acentuado se o anteparo opaco tiver pequena resistência, como

telhas de fibrocimento por exemplo.

Nos elementos transparentes, no entanto, essa energia é absorvida ao longo de

toda a espessura do material de uma forma exponencial, sendo o processo que se

apresenta nesse caso o seguinte:

• No momento em que a energia solar incide sobre o material transparente

esse passa a absorvê-Ia e tem a possibilidade também de trocá-Ia instantaneamente,

tanto com o exterior como com o interior, através de processos de radiação e

convecção, sendo que a energia absorvida internamente no material migra

rapidamente, devido à pequena espessura, para ambas as superficies por processo de

condução.

Para que esses dois processos ocorram devemos ter as temperaturas nas

superficies do vidro superior às temperaturas externa e interna dos ambientes, nos

respectivos lados, ou pelo menos em um deles, e a temperatura no interior do vidro

ser superior às temperaturas superficiais, ou pelo menos a uma delas.

O fato de poder ser apenas em um lado decorre de que se houver uma

diferença grande entre as temperaturas nos ambientes, e a energia absorvida não for

muito grande, a temperatura o vidro pode estar abaixo que a de um dos lados, e a

energia flui então em um só sentido, sendo a troca por radiação e convecção na outra

face de sinal negativo, ou seja, entrando no vidro.
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• O material entra em um regime de trocas de calor em que o valor das

temperaturas superficiais são tais que a soma das trocas térmicas nas duas

extremidades é igual à quantidade de calor absorvida pelo mesmo, pois, de outra

forma, a temperatura interna continuaria subindo continuamente com o acúmulo de

energia. A agilidade desse processo é favorecida pela baixa inércia do material.

Assim, temos:

Qa - calor absorvido pelo material
h. e hj - coeficientes de trocas superficiais de

calor cxterno c interno

t•• e tsi - temperaturas superficiais externa e (47)
interna

t. e tj - temperaturas ambientais externa e
interna

Temos também que a energia total absorvida é dada por:

E - energia incidente
A - absortância do material (48)

o uso dessa última fórmula admite uma absorção linear ao longo da espessura

do vidro, o que facilita o desenvolvimento matemático e não acarreta erros sensíveis,

além de considerar a absorção total do feixe após as sucessivas reflexões nas

interfaces do material com o ar.

• Da mesma maneira que as superficies estão trocando calor com os meios,

também a energia do interior do vidro deve migrar para as superficies por condução,

para que haja calor a ser trocado e para que a temperatura do vidro se mantenha em

equilíbrio em determinado instante.

A quantidade do calor que chega por condução às extremidades deve ser

então igual à quantidade a ser trocada com o meio. Este fato faz com que se

estabeleça dentro do material um gradiente de temperatura, partindo de uma

temperatura máxima em determinado ponto interior e variando para as duas

extremidades (ou uma delas pelo exposto anteriormente), de forma a que cada ~t/~l

possibilite a troca por condução do calor armazenado (absorvido) desde uma posição

qualquer I até a posição de temperatura máxima L, como se observa na Figura 23.
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FIGURA 22 - Processo de Absorção e Troca de Calor pelo Elemento Transparente

Teríamos então uma divisão exatamente em L entre a radiação absorvida que

vai para o interior e a que vai para o exterior.

O que se observa numericamente é que o gradiente de temperatura necessário

é muito pequeno, devido principalmente à pequena espessura dos elementos

transparentes, sua razoável condutividade térmica e, no caso do nosso clima, às

pequenas diferenças entre temperaturas externas e internas.

Portanto para uma simplificação do raciocínio podemos adotar as

temperaturas ao longo da espessura do material transparente como iguais, tendo-se a

temperatura da superficie externa (tse) igual à interna (tSj)' as quais passamos a

chamar de temperatura do material (1m).

Assim, no momento em que o material entra em equilíbrio, temos:

Donde se tira a temperatura de equilíbrio:

A.E +he.1e +hj.ljt =------
m he +hj

(49)

(50)
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Deve-se observar que, para que se possa considerar assim, a energia deve ser

absorvida ao longo da espessura do elemento, e não superficialmente, e esse deve ter

uma resistência térmica à condução baixa e pequena espessura, caso contrário

teríamos um gradiente maior de temperatura. Esse é um fator diferenciador para os

materiais opacos que absorvem a energia superficialmente, têm maior espessura e

maiores resistência e inércia térmica, tendo-se nesse caso a temperatura máxima na

superficie do material e um significativo gradiente térmico entre essa superficie e a

interior, proporcional à resistência do anteparo.L\.

Dessa maneira, na transferência de calor através dos elementos transparentes,

a primeira possibilidade que se apresenta é a não incidência de radiação solar.

Teremos então um fluxo de calor da região de maior para a de menor temperatura

dada por:

Qjt = U.~t (51)

Nesse caso o fluxo de calor é permanente, sendo que a energia que entra em

uma extremidade é igual à que flui através do material, que é igual à que sai no outro

lado, ou seja, se te > ti:

he·(te - tse)= l/l.(tse - tsi) = hi·(tsi - ti)

A temperatura média do elemento pode ser adotada como:

he·te +hi·tit =----
m he +hi

(52)

(53)

Com a incidência de radiação solar, e sua conseqüente absorção, podem

ocorrer a cada instante duas possibilidades:

A temperatura do elemento tende a adquirir um valor instantâneo igualou

abaixo da temperatura de um dos meios, ou

A temperatura do elemento adquirir um valor instantâneo acima das

temperaturas dos dois meios.
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A ocorrência de uma dessas possibilidades vai depender da diferença de

temperatura entre os meios, da energia absorvida e dos coeficientes de trocas

superficiais externo e interno (he e hi).

No caso de termos as temperaturas dos meios e os valores de he e hi

conhecidos, teremos então um valor limite de energia absorvida, dado pelo valor em

que a temperatura do elemento esteja igual à temperatura maior dos dois meios. Até

esse valor limite toda a energia solar absorvida pelo elemento será reirradiada para o

meio de menor temperatura, pois o elemento transparente estará a uma temperatura

abaixo ou igual à temperatura do outro meio (de maior temperatura).

Por exemplo, no caso em que te > ti, teremos a igualdade tm = te, e

substituindo 1m por le na equação 50, obtemos:

(54)

Então, se a energia absorvida for inferior ao valor limite (A.E<A.Eum), a

temperatura do material será inferior à te, assim teríamos indo para o interior da

edificação, além do valor total da energia absorvida, uma parcela de energia que é

ganha pelo material por convecção e radiação na superficie externa e após conduzida

e reemitida para o meio interno.

Portanto, a energia que vai para o interior da edificação, nesse caso, será a

soma dessas duas parcelas, ou seja :

(55)

Substituindo-se na parcela, he.(le - 1m), O valor de 1m da fórmula 50, e fazendo-se

U 1 U he.hj otal d . ab'da ... ,
= 1 1 ou = --, o t e energta SOrvI que V81 para o mtenor seca:_+_ he +hj

he hj

(56)
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A energia solar absorvida e reirradiada para dentro será o valor total de A.E

(Ia parcela da direita). Logo, o valor de M seria 1,00 e a parcela U.(te - ti - AE/hi) é

o ganho de calor por convecção e radiação através da superficie externa do elemento.

Se a energia absorvida for superior ao valor limite (A.E>A.Elim), a temperatura

momentânea do elemento será superior a ambos os meios, ocorrendo então fluxo do

calor absorvido pelo elemento nas duas direções.

Nesse caso, a parcela U.l1t, utilizada nas bibliografias como sendo a parcela

trocada entre os dois meios por diferença de temperatura, não tem significado da

maneira como é exposto, pois estando a temperatura do material superior aos

extremos não pode ocorrer transferência de calor através do vidro, mas sim da

energia absorvida nele para ambos os extremos.

Teremos a mesma igualdade anterior:

Aqui, no entanto, a parcela he (te - tm) terá então um valor negativo.

A igualdade hi .(tm - tJ = Ni .(AE), decorre do fato que aqui a única energia

que será reirradiada para o interior será a parcela da energia solar absorvida e

encaminhada nessa direção, e foi feita somente para termos uma comparação com o

valor de M existente na literatura.

Substituindo o valor de 1m na segunda parcela teremos:

Q. = A E h [ - _A_.E_+_he_.t_e+_h_i._ti ] = N. (A E)
Ia • + e te 1· • e

he +hi

(58)

o que nos dá o percentual da energia solar absorvida pelo elemento

transparente e reirradiada para o interior da edificação.

Observa-se que se A.E tem o valor limite de hi (te - ti)' Ni resulta igual a 1.
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Na verdade a utilização de qualquer uma das fórmulas, 58 ou 59, leva a

resultados idênticos na quantidade total de calor transmitida, mas caso for necessário

a obtenção da parcela absorvida e reirradiada (M) separadamente, deve-se calcular a

energia que é trocada pelo vidro por convecção e radiação para o interior por:

(60)

Se [ UC~~;+ ;J] for maior ou igual a 1, então N, ~ 1 (100010 de A.E) e o

restante de Qia vem das trocas superficiais externas devido a te > tm. Se resultar

menor que 1 então esse é o valor de M .
Para o cálculo da energia total que vai para o interior é necessário levar em

consideração a transparência do elemento, o que resulta então:

Q" =Q" + T.E ou Q" =(N;A + T).E ou Q" =[U{'~~;I+ ;JA + TJE

(61)

Neste trabalho, na confecção das tabelas do Ganho de Calor Solar (GCS), o

valor de U.(te - ti) aparece tabelado separadamente, por ser uma constante para cada

horário, no entanto fica esclarecido que esse valor faz parte do total que é admitido

ao ambiente interno, possuindo dentro dele uma parcela do valor da radiação solar

absorvida e reirradiada para o interior. A utilização da tabela dessa maneira facilita

também o cálculo e o emprego do Coeficiente de Admissão de Calor (CAC) de

outros elementos que não sejam o padrão, pois separa essa parcela que varia somente

com a variação do valor de U, te e ti, não devendo por isso ser multiplicado pelo

CAC.

Dessa maneira, a definição de Fator Solar como sendo a soma da parcela de

radiação transmitida com a parcela absorvida e reirradiada para o interior, usando a

fórmula FS = (U.A/he + T), não está de acordo com o que realmente acontece. Na
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verdade, essa fórmula só resulta no total de ganhos devido à radiação solar, dado

pelos ganhos de calor por transmissão mais a parcela absorvida que é reirradiada para

o interior, se tivermos as temperaturas externa e interna iguais (te = ti)' O que deve

ser acrescentado à definição de Fator Solar para ter

4.1.2. DETERMINAÇÃO DOS VALORES DE he E hi PARA OS ELEMENTOS

TRANSPARENTES ESTUDADOS

A determinação precisa dos valores dos coeficientes de trocas superficiais de

calor externo (he) e interno (hi) é essencial no cálculo do destino da parcela absorvida

pelos elementos transparentes, pois é basicamente desses dois valores e das

diferenças de temperaturas que depende com que presteza as trocas externas e

internas do calor absorvido têm possibilidade de ocorrer. Esse fato, em outras

palavras, decide qual o percentual da energia absorvida que irá se transferir para cada

uma das extremidades do anteparo.

Atualmente os valores empregados para a análise do comportamento térmico

dos elementos transparentes são os mesmos dos elementos opacos, variando

conforme os autores de acordo com a Tabela 13 abaixo.

TABELA 13 - Valores de he e hi para superfícies verticais de acordo com os diversos
autores

Fonte

ASHRAE28,29

Reino

JOHNSON21 Unido
EUA

LAMBERTS et. al65

FROTA & SCHIFFER63

COSTA68

Projeto de Nonna 
ABNr9

29

16,7

Inverno = 34
Verão = 22,7

25

20

20

25

8,3

13,6

13,2

7,7

8

7

7,7

Observação

Velocidade do Vento Vo = 6,67m!s

Adota ~ = 0,84 sempre

Esses valores são adotados para
qualquer tipo de superficie vertical.
Não possuem maiores d~hes a
respeito de diferenças de te e ti,

emissividade das superficies e
velocidade do vento.

No entanto, no cálculo e adoção desses valores não são levados em

consideração fatores importantes de diferenciação entre os vários tipos de materiais,

principalmente a rugosidade e a emissividade da superfície dos mesmos. Já os fatores
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climáticos, como a velocidade do vento e as temperaturas do local, são pré~

estabelecidos, sem critérios mais específicos para determinado local ou época do ano,

carecendo de maior precisão também nesse sentido.

McCLELLAN & PEDERSON70 citam que o uso para vedações transparentes

de coeficientes de trocas superficiais externos (he) iguais aos usados para paredes e

coberturas, acarreta significativos erros devido à baixa rugosidade dos vidros, que

resulta em valores menores de he para esse elemento.

Na obtenção dos valores de he e hj temos que levar em consideração que

ambos são compostos da soma de duas parcelas, os coeficientes de trocas superficiais

de calor por convecção (hc) e por radiação (hr), logo he ou hj =h c+hr, sendo básico a

sua decomposição nessas duas parcelas para uma melhor avaliação de sua origem,

para um cálculo mais apurado de seu valor final e para ter~se uma melhor visão de

alterações nesse valor devido às possíveis variações dos fatores adotados.

Os métodos disponíveis para o cálculo do coeficiente de trocas superficiais de

calor por convecção, hc, são muito variados, segundo McCLELLAN &

PEDERSON70, como TARP Detalhado, BLAST Detalhado, MOWitt e DOE,

levando em consideração a velocidade e a direção do vento, a rugosidade do

material, as diferenças de temperatura entre o material e os ambientes, as dimensões

da superficie, além de inúmeras constantes retiradas de estudos realizados pelos

autores. No entanto, esses autores concluem que a utilização dos diferentes métodos

resulta valores muito próximos.

Nesse trabalho optamos pela utilização do modelo DOE-2 Convection Mode/,

por fazer uma diferenciação entre os vidros e outros materiais construtivos em

termos de rugosidade da superficie e por sua facilidade de emprego. As películas, os

policarbonatos e acrílico utilizados nesse trabalho foram considerados com a mesma

rugosidade superficial dos vidros.

Por esse método, o coeficiente de troca superficial de calor por convecção

(hc) é obtido a partir do coeficiente de troca superficial de calor por convecção natural

(hn) e da velocidade e direção do vento (Vo), de acordo com a fórmula abaixo:

a e b - valores da Tabela 14

Vo - velocidade do vento (m1s)
hn- coeficiente de troca superficial de calor por
oonvecção natural

(62)
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Para fluxo térmico ascendente:

( VT - Ta Jhn =9,482. 7,238s-lcosfil

Ts - temperatura superficial externa ou interna (K)
Ta - temperatura de bulbo seco do ambiente externo

ou interno (K) (63)
fi - inclinação da superficie em relação à horizontal

Para fluxo térmico descendente:

( VT -Ta Jhn = 1,810. 1,382~ Icosfil

TABELA 14 - Valores dos coeficientes a e b

Direção do Vento

Sotavento

Barlavento

Valor médio adotado

Fonte: McCLELLAN & PEDERSEN, 1997, pp.473

a

2,38

2,86

2,62

(64)

b

0,89

0,617

0,753

No caso de superficies verticais (f3 = 90) as duas fórmulas anteriores

igualam-se em valor. A Tabela 15 apresenta, para esse caso, a variação de hc em

função de (Ts- Ta) e também de diferentes velocidades do vento.

TABELA 15 - Valores de hn2 e hc para superficies verticais com (Ts - Ta) e

velocidades de vento (Vo) variáveisVo = o rn/s

Vo = 0,5 rn/s Vo = I rn/s Vo = 1,5 rn/s Vo = 2 rn/s Vo = 2,5 rn/s Vo = 3 rn/s

Ts- Ta

h/hc
hcm
hc

hcmhchcmhchcmhchcmhchcmhchcm
(K)

(médio)

5

5,022,24 2,733,454,204,955,686,40

10

7,972,82 3,223,854,545,245,946,62
15

10,44 3,23 3,13,59 3,54,16 4,14,80 4,85,47 5,46,14 6,106,81 6,8
20

12,64 3,55 3,884,425,035,676,326,97

25
14,67 3,83 4,134,645,235,856,487, II

Observa-se, nessa tabela, uma pequena variação do valor de hc em função do

valor da parcela (Ts- Ta), que é o dado mais variável ao longo do dia e de mais dificil
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obtenção, sendo possível a utilização de um valor médio de hc, nesse caso, sem

incorrer em um erro considerável.

Os valores obtidos nessa tabela para Vo = O m/s corresponde ao ambiente

interno, considerado sem movimento de ar.

A velocidade do vento, no entanto, acarreta variações acentuadas no valor de

hc para a face externa, sendo importante sua diferenciação para diferentes locais de

projeto. O limite na tabela de 3m/s para o valor de Vo é devido à observação dos

dados climáticos brasileiros[58], nos quais, para os dias típicos de verão e inverno, as

velocidades médias do vento não apresentam valores superiores a esse. Se for

necessário pode-se calcular hc para outros valores superiores ou intermediários de Vo.

A Tabela 16 apresenta os valores de hc para superficies horizontais, já

utilizando o valor médio de (Ts - Ta) da tabela igual a ISO C, com o mesmo intervalo

de variação da velocidade do vento e para fluxo ascendente e descendente.

Para superfícies horizontais, no cálculo do valor de he, teríamos o valor de hc

calculado para a velocidade do vento de acordo com a média mensal do local

considerado, sendo o fluxo ascendente. Para o valor de h; é adotado Vo = Om/s e o

fluxo descendente ou hc = 1,90.

TABELA 16 - Valores de hn2 e hc para superficies horizontais com (Ts- Ta) = ISoC e
velocidade do vento variávelVo=O

Vo =0,5
Vo= 1Vo= 1,5Vo=2Vo= 2,5Vo=3

Ts- Ta Fluxoh';
(m/s)

(K) hc
hchchchchchc

Ascendente

14,053,804,104,605,205,806,407,10
15 Descendente

3,511,902,403,204,004,805,606,30

Fonte:

Para o cálculo do coeficiente de trocas superficiais de calor por radiação

(hr) temos, segundo ÕZISIK71, que:

& - cmissividadc da supcrficic do material

B - constante de Stéfan-Boltmann = 5,67. 10-8 (W/m~4) (6S)

Para a maioria dos nossos climas temos, geralmente 1'. > 1:., e (1'. - Ta) «< 1'..

Nesse caso, segundo OZISIK71, essa fórmula pode ser linearizada para:



hr = 4.&. B. r:3

90

(66)

Com a utilização dessa fórmula, para uma variação de Ts entre 293 e 323 K (20

e 50° C), caso mais comum em nosso clima, para o vidro comum em que 8. = 0,84 ,

temos hr variando entre 4,8 e 6,4 W/m2K, com um valor médio de 5,6 W/m2K.

Esse valor médio de hr foi utilizado neste trabalho, tanto para exteriores como

interiores. Para outros materiais transparentes com emissividade em temos:

(67)

A emissividade do material (bin) tem uma relação direta com o valor de hr,

sendo importante o conhecimento dessa característica para os diversos tipos de

materiais transparentes estudados. A Tabela 17 apresenta uma relação de valores de

8m21,27,29, com o valor de hr resultante.

Para a maioria dos climas brasileiros os valores encontrados de hr podem ser

adotados tanto para condições de verão como inverno, sem erro significativo, embora

para o inverno se obtenha um valor um pouco menor se for necessário maior

detalhamento no cálculo.

TABELA 17 - Valores de e e hr para os elementos transparentes ensaiados

Material 8 hr Fonte

Vidro jloat incolor ou colorido sem
tratamento superficial

Camada refletiva pirolítica por deposição
química a vapor

Camada refletiva a vácuo

Películas de poliéster refletiva

Películas de poliéster não refletiva
Po]icarbonatos e acrílicos

0,84

0,18

0,]5

0,24

0,84

0,90

5,60 JOHNSON27, 1991, p. 28

JOHNSON27, 1991, p.59
1,20 PINATTI21, 1999, p. 47

ASHRAE29, 1997, p.29-6

1,00 JOHNSON27, 1991, p. 59

1,60 JOHNSON27, 1991, p. 57

5,60

6,00 ASHRAE29,] 997, p. 29-27

Com a utilização dos valores de hc e hr obtidos, temos então o valor de he e hj

da Tabela 18, para superficies horizontais e verticais, os quais são empregados neste

estudo no cálculo de U e da parcela absorvida que é reirradiada para o interior.
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Int. Ext.

hi

Superficie Vo=O

Material
Transparente

Vidros jloat sem
tratamento

superficial

Camada refletiva
pirolítica interna

Camada refletiva
a vácuo

Películas
refletivas

Películas não
refletivas

Policarbonatos e
acrílico

5,6

1,2

1,0

1,6

5,6

6,0

Vertical
5,6

Horizontal

Vertical
5,6

Horizontal

Vertical
5,6

Horizontal

Vertical
5,6

Horizontal

Vertical
5,6

Horizontal

Vertical
6,0

Horizontal

8,7

7,5

4,3

3,1

4,1

2,9

4,7

3,5

8,7

7,5

9,1

7,9

he em função de Vo (m/s) e hcffiédio

o 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

8,7 9,1 9,7 10,4 11,0 11,7 12,4

9,4 9,7 10,2 10,8 11,4 12,0 12,7

8,7 9,1 9,7 10,4 11,0 11,7 12,4

9,4 9,7 10,2 10,8 11,4 12,0 12,7

8,7 9,1 9,7 10,4 11,0 11,7 12,4

9,4 9,7 10,2 10,8 11,4 12,0 12,7

8,7 9,1 9,7 10,4 11,0 11,7 12,4

9,4 9,7 10,2 10,8 11,4 12,0 12,7

8,7 9,1 9,7 10,4 11,0 11,7 12,4

9,4 9,7 10,2 10,8 11,4 12,0 12,7

9,1 9,5 10,1 10,8 11,4 12,1 12,8

9,8 10,1 10,6 11,4 11,8 12,4 13,1

Esses são os valores adotados no desenvolvimento desta pesquisa, sendo que

nas análises do comportamento da variação do FGS e da Tv, realizadas através das

tabelas de relacionamento e dos gráficos de FGS e Tv relativos, foi adotado os dados

de he e hi obtidos para a velocidade do vento de 2 m/s.

No cálculo das tabelas de GCSR serão utilizados os dados de velocidades do

vento média do mês em questão para o local que está sendo considerado no cálculo.

Para ter-se uma noção de diferenciação entre os valores de he e hi dos

materiais transparentes e de outros materiais com rugosidades superficiais diferentes,

foi feito a seguir o cálculo desses valores para alguns materiais construtivos mais

comuns.

Nesse caso, o método de cálculo DOE-2 estabelece que, para superfícies com

rugosidades superficiais diferentes do vidro, o cálculo de hc é adotado como:

(68)

Rfé o multiplicador de rugosidade superficial, dado pela Tabela 19.
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TABELA 19 - Multiplicador de Rugosidade Superficial (Rf)

Índice de rugosidade Rf Exemplo de matéria

1 2,17

2 1,67

3 1~2

4 1,13

5 1,11

6 1,00

Fonte: McCLELLAN & PEDERSEN, 1999, p.p.472

Revestimento de argamassa

Tijolos
Concreto

Madeira lisa

Gesso alisado

Vidro

Teriarnos então, para um valor médio de (Ts - Ta) = 15°C e uma velocidade do

vento de O m/s, 3m/s e 6,67m/s, os valores da Tabela 20. A adoção do valor de

Vo = 6,67 é citado pela ASHRAE29 no cálculo desse coeficiente para o inverno.

Foi empregado o valor de 8. = 0,84 para a emissividade dos materiais

construtivos mais comuns, que constam dessa tabela.

TABELA 20 - Valores de hj e he para outros materiais com rugosidades diferentes do
vidro

hn

hc
h;he

Material
hn

(8. = 0,84) Vo = O
(m/s)

Vo = 3 Vo = 6,67 Vo = O Vo = 3
Vo= 6,67

Revestimento

3,23
5,63,211,021,08,816,626,6

argamassa
Tijolos

3,235,63,29,216,98,814,822,5
Concreto

3,235,63,28,715,68,814,321,2
Madeira

3,235,63,27,312,58,812,918,0
Gesso alisado

3,235,63,27,212,38,812,817,9
Vidro comum

3,235,63,26,811,48,812,417,0

Observa-se, considerando essa tabela, que os valores empregados pelos

diversos autores para hj e he, conforme Tabela 13, estão relacionados a materiais com

rugosidade superior ao vidro, velocidades do vento bastante elevadas e grandes

diferenças entre temperaturas externas e internas, o que não está adequado ao

elementos transparentes estudados e às médias das condições climáticas brasileiras.
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4.2. PARÂMETROS ADOTADOS PARA A APRESENTAÇÃO E

UTILIZAÇÃO PRÁTICA DOS RESULTADOS DOS ENSAIOS

A existência de uma variedade muito grande de fatores, coeficientes e

diversas outras nomenclaturas que identificam os dados práticos disponíveis na

literatura e a não padronização dos termos utilizados, juntamente com a utilização de

termos advindos de outros países, com sentido dúbio ou pouco esclarecedor dentro

do nosso idioma, geralmente acarretam dificuldade para o usuário no entendimento e

utilização correta dos parâmetros associados ao conforto térmico e visual.

Nesse item, são apresentadas as denominações utilizadas no desenvolvimento

desse texto para os diversos parâmetros, assim como o sentido que possuem, com a

intenção de facilitar a utilização prática dos resultados obtidos.

Além do Fator U, da Resistência Térmica (R) e da Transmitância da Luz

Visível (Tv), termos largamente utilizados na bibliografia e já definidos

anteriormente, os seguintes parâmetros foram empregados:

4.2.1. FATOR DE CALOR SOLAR (FCS)

Esse fator é utilizado para substituir o Fator Solar (FS) e o Coeficiente de

Ganho de Calor Solar (CGCS). Busca-se utilizar a mesma nomenclatura já proposta

no Projeto de Normas Técnicas da ABNT 69, acrescentando, no entanto, na definição

desse fator, a parcela de calor que é ganha por transmitância através do elemento

transparente.

Dessa maneira, o FCS é um valor variável, que caracteriza determinado

material de vedação externa para uma situação específica de utilização, podendo ser

definido como o percentual total da radiação solar incidente que é admitido ao

interior da edificação pela vedação, sendo a soma da parcela que passa diretamente

por transparência e a parcela que é absorvida e reemitida para o interior.

Considerando as temperaturas externas (te) internas (ti) iguais e os valores de

he, hi e U devidamente estabelecidos para as condições climáticas locais, pode ser

empregada a seguinte fórmula no seu cálculo:

FCS = (T +U/he.A) (69)
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Na realidade a variação do valor do FCS ao longo do dia ocorre devido à

dependência de T e A com o ângulo de incidência dos raios solares, e dos valores de

U e he que dependem da variação das temperaturas dos ambientes e do material. No

entanto, neste trabalho, os valores desse dois últimos itens são fixados para um

mesmo dia, levando-se em consideração apenas a velocidade média do vento para o

local em estudo, conforme visto anteriormente no item 4.1.2.

Como geralmente temos te "* ti' deve-se ter consciência que além do valor de

calor admitido devido ao FCS, temos ainda a parcela U.(te - ti)' que na realidade

envolve um percentual da radiação absorvida e reemitida. Portanto, essa parcela

consta das tabelas de ganho de calor solar apresentadas posteriormente.

No caso de ser levada em consideração apenas uma faixa do espectro solar

(ultravioleta, visível ou infravermelho), essa será identificada inferiormente à frente

do FCS. Temos então o FCSuv, o FCSVISe o FCS/V.

Na análise dos resultados deste trabalho, para fins de avaliação do padrão de

variação do FCS dos materiais, foi utilizado o FCS relativo, que é calculado

adotando-se.o valor de FCS obtido para incidência normal como 100% e dividindo

se os valores para os outros ângulos por esse.

4.2.2. GANHO DE CALOR SOLAR (GCS)

Possui a mesma definição que o Fator de Ganho de Calor Solar (FGCS),

adotado na ASHRAE28,29, sendo trocada sua nomenclatura por ser na verdade a

quantidade de energia, que incidindo sobre a vedação transparente, vai para o interior

da edificação, não sendo portanto um fator, mas um valor total de energia admitida

pela vedação num dado período de tempo, sob determinadas condições.

O GCS é obtido multiplicando-se a energia incidente pelo FCS, que depende

do ângulo de incidência da radiação. Por esse motivo, as parcelas direta e difusa da

radiação solar devem ser consideradas e calculadas separadamente, pois seus ângulos

de incidência são diferentes, tendo-se então o GCSD (direto) e o GCSd (difuso).

Quando esse ganho é calculado para um elemento de referência recebe a

denominação de Ganho de Referência do Calor Solar (GRCS).
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4.2.3. COEFICIENTE DE ADMISSÃO DE CALOR (CAC)

Criado com a intenção de substituir o Coeficiente de Sombreamento (CS),

que acarreta equívocos em seu uso, primeiramente pelo fato de um aumento no CS

significar menor capacidade do elemento em reduzir o ganho de calor solar e, em

seguida, por em alguns casos ser erroneamente utilizado indistintamente tanto para

calor admitido como para iluminação natural, devido ao termo sombreamento no

nosso idioma ter seu significado associado a barrar a luz natural.

Assim como o CS, o CAC é calculado pela relação entre o FCS do material

analisado e o FCS de um material adotado como referência, servindo como

coeficiente de correção a multiplicar os valores das tabelas de GRCS, para que se

obtenha os ganhos de calor solar para o elemento transparente estudado.

É importante analisar que o FCS tem seu valor variável para diferentes

ângulos de incidência, enquanto o CAC é um valor constante, sendo uma

característica do tipo e espessura do elemento transparente. Dessa forma, esse

coeficiente somente pode ser empregado para relacionar elementos que possuam um

mesmo padrão de variação do FCS, de maneira que o valor de CA C mantenha-se

constante para os diferentes ângulos de incidência.

Neste estudo, esse fato é levado em consideração para a adoção do elemento

padrão a ser utilizado para cada diferente grupo de elementos ensaiados, partindo-se

sempre da possibilidade de adoção do vidro incolor 3 mm, comumente utilizado.

4.2.4. GANHO DE ILUMINAÇÃO NATURAL (GIN)

Esse parâmetro é semelhante ao GCS, mas levando em consideração apenas a

parcela visível da radiação solar. Dessa forma, é calculado multiplicando-se a energia

visível incidente pela Transmitância da luz visível (Tv) para determinado ângulo.

Quando calculado para o elemento de referência adotado é denominado Ganho de

Referência da Iluminação Natural (GRIN)

As parcelas direta e difusas são obtidas separadamente por possuírem ângulos

diferentes de incidência e, pelo fato de, geralmente, só serem consideradas as

parcelas difusas no cálculo de luz natural.
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4.2.5. COEFICIENTE DE ADMISSÃO DE LUZ NATURAL (CAL)

Esse coeficiente tem a mesma finalidade que o CAC, sendo adotado apenas

dentro da faixa espectral da luz visível. Assim, serve para relacionar a Tv do

elemento analisado com a Tv do elemento adotado como padrão, sendo o valor que

multiplica os valores das tabelas de GRIN, obtendo-se os ganhos de luz natural do

elemento transparente em estudo.

Da mesma maneira que o CAC, deve ser adotado um valor constante para

uma mesma amostra de elemento transparente, o qual deve ser válido para os

diferentes ângulos de incidência. Portanto, somente pode relacionar elementos que

possuam um mesmo padrão de variação de Tv com o ângulo de incidência.

4.2.6. RELAÇÃO DE SELETIVIDADE LUZ/CALOR (SLC)

Esse parâmetro tem por finalidade avaliar a seletividade espectral dos

materiais em relação à radiação solar, sendo a relação entre a Transmitância da Luz

Visível e o Fator de Calor Solar, ou:

SLC = Tv/FCS (70)

No entanto, a relação SLC é apresentada sem que seja efetuada a divisão,

apresentando os valores separadamente, devido ao fato que o quociente dessa relação

não aponta a realidade do comportamento do elemento, pois nesse caso os números

individuais perdem sua identidade. Observa-se que um material que tenha LGS = 1,5

tanto pode ter Tv = 15 e FCS = 10, como Tv = 75 e FCS = 50.

A apresentação da relação de Seletividade LuziCalor abertamente fornece ao

projetista uma visão mais apropriada do que é necessário ser levado em

consideração. No caso anterior, por exemplo, o primeiro teria SLC = 15/10 e o outro

75/50, o que é de maior utilidade e facilidade de análise.

Assim como os valores de Tv e do FCS, a relação SLC depende do ângulo de

incidência, o qual deve ser especificado quando diferente do ângulo normal. Por

exemplo: SLC60, para o seu valor a 60°.



5. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL

Neste capítulo são apresentados os tipos e características dos elementos

transparentes ensaiados, os procedimentos utilizados nas medições de reflexão e

transmissão para ângulos de incidência variados e a metodologia de tratamento

empregada para a ponderação correta dos resultados obtidos nos ensaios em relação à

radiação solar.

5.1. ELEMENTOS TRANSPARENTES ENSAIADOS

Buscando uma caracterização ampla sobre os diferentes elementos

transparentes empregados em edificações, foram ensaiados os vidros comuns, incolor

e coloridos, vidros laminados, vidros refletivos pirolíticos, vidros refletivos a vácuo,

as películas de controle solar, os policarbonatos, incolor e coloridos, e o acrílico

incolor, conforme amostras apresentadas nas Figuras 24 a 32 do texto.

É importante observar nessas figuras que a foto das amostras de vidros

refletivos e películas simula a aparência externa para uma visão em ângulo normal à

fachada, considerando a luz procedente do exterior. Em alguns casos pode ocorrer de

essa cor da fachada aparentar diferente de acordo com a posição do observador. Isso

ocorre devido às características de reflexão e absorção variarem com o ângulo de

incidência e o comprimento de onda da luz visível.

Todos os elementos foram ensaiados para determinada espessura, conforme

consta, no entanto, os resultados assim obtidos possibilitam o cálculo analítico tanto

para outras espessuras, como para outras alternativas de produção utilizando vidros

base diferentes, e ainda para alternativas diferentes de composições entre os diversos

tipos no caso de produtos laminados ou com caixilhos múltiplos, resultando uma

gama muito ampla de valores para apreciação.
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5.1.1. VIDROS FLOAT COMUNS

Dentro dos vidrosfloat comuns foram ensaiados 3 (três) diferentes espessuras

de vidro incolor, 3 rnrn (01)*, 5 rnrn (02) e 8 rnrn (03) e ainda os vidros coloridos

verde (04), cinza (05), marrom (06) e azul (07), todos na espessura de 5 rnrn .

Os vidros desses tipos encontrados no mercado sob duas diferentes marcas,

Santa Marina e Blindex, possuem na verdade as mesmas características urna vez que

são produzidos no Brasil por urna mesma indústria, a Companhia Brasileira de

Cristais (Cebrace), que é umajoint venture da francesa Saint-Gobain e da britânica

Pillkington. A americana Guardian fabrica no Brasil também esse tipo de vidro.

As amostras desses vidros foram cortadas no formato retangular com

dimensões de 15X 50 rnrn e podem ser observadas na Figura 24 a seguir.

.i ..

FIGURA 24 - Amostras de vidrosfloat comuns

5.1.2. VIDROS IAM/NADOS

Corno os vidros laminados apresentam urna gama muito grande de

composições, optou-se por ensaiar determinadas amostras que têm o uso mais

corrente e que possibilitem a obtenção de resultados que esclareçam sobre o

comportamento das películas de butiral na ligação entre os vidros, de maneira que se

possa obter resultados mais abrangentes para outras composições laminadas de

vidros através do cálculo matemático.

Dessa maneira foram ensaiados 11 (onze) tipos de vidros laminados. Do

número O 1 ao 08 todos são compostos de duas camadas de vidro comum incolor de

• Essa numeração está relacionada aos nÚmeros apresentados nas fotos das amostras correspondentes.
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3mm, sendo que, na número 01 a película interna de butiral é incolor, e nas restantes

colorida, sendo ela que imprime a cor ao vidro. Do contrário, nos vidros 09, 10 e 11, as

duas lâminas de vidro comum são coloridas e a película de butiral incolor. O vidro

verde possui uma das lâminas de vidro de 4 mm e a outra com 3mm, os demais duas

lâminas de 3mm. As denominações comerciais (Santa Marina) são as seguintes:

01 - Incolor 02 - Verde 03 - Bronze Claro 04 - Bronze Escuro

05 - Fumê 06 - Azul 07 - Rosa 08 - Azul Escuro

09 - Verde 10 - Bronze 11 - Cinza

As amostras de vidros laminados foram confeccionadas no formato retangular

de 10X50 mm e estão apresentados na Figura 25.

FIGURA 25 - Amostras de Vidros Laminados

5.1.3. VIDROS LAMINADOS REFLETIVOS

Foram ensaiados 3 (três) tipos de vidros laminados refletivos, fabricados pela

Pilkington, com as seguintes denominações comerciais e composições:

01. BS140-AZ II-44 - Vidro refletivo a vácuo BS 140-AZ de 4 mm com

vidro comum incolor de 4mm e película de butiral incolor.
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02. BSI08-PN II-44 - Vidro refletivo a vácuo BSI08-PN de 4 mm com vidro

comum incolor de 4mm e película de butiral incolor.

03. RII-44 - Vidro refletivo pirolítico reflecta float prata de 4mm com vidro

comum incolor de 4mm e película de butiral incolor.

As amostras têm dimensões de 10X50 mm e são apresentadas na figura 26.

FIGURA 26 - Amostra de Vidros Laminados Refletivos

5.1.4. VIDROS REFLETIVOS PIROLÍTICOS

Foram ensaiados os vidros refletivos pirolíticos de 4 (quatro) tipos, e embora

no caso do uso desse tipo de vidro o fabricante cite a possibilidade de colocação

tanto com a face refletiva voltada para o interior como para o exterior, eles foram

ensaiados somente com a face tratada para o interior.

A espessura utilizada foi de 6 mm , para os vidros 01, 02 e 03, e 4 mm, para

o vidro 04, sendo as amostras cortadas nas dimensões de lOX50mm.

A denominação comercial e a composição dos vidros ensaiados é a seguinte:

O1. Verde: o vidro base é o comum verde.

02. Bronze: o vidro base é o comum bronze.

03. Cinza Fumê: o vidro base é o comum cinza.

04. Prata: o vidro base é o comum incolor.

Os vidros 01, 02 e 03 são também produzidos no Brasil por uma única

indústria, a Cebrace, que os distribui com a denominação de Antélio acompanhada
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da cor, a qual é utilizada para sua comercialização. O vidro 04 (prata) é importado e

vendido com a denominação de Reflecta Float pela Pilkington.

As amostras desses vidros são apresentadas na Figura 27.

FIGURA 27 - Amostras de Vidros Refletivos Pirolíticos

5.1.5. VIDROSREFLETWOSA VÁCUO

Ao total foram ensaiados quinze (15) tipos de vidros refletivos a vácuo, sendo

treze (13) produzidos pela Cebrace, que recebem diferentes denominações comerciais,

de acordo com a empresa responsável, conforme Tabela 21, e duas (2) da Guardian.

A espessura das amostras é de 5 mm (Cebrace) e 6 mm (Guardian)e as

dimensões das amostras de 15X50 mm.

TABELA 21 - Vidros Refletivos à Vácuo

N°
Amostra

01

02
03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

Coloração

Prata neutro

Prata médio

Prata escuro

Bronze claro

Bronze médio

Bronze escuro

Azul claro

Azul médio

Azul escuro

Azul intenso claro

Azul intenso médio

Azul intenso escuro

Terra

CEBRACE (CEB)

CEB 120-PN

CEB 114-PR

CEB 108 -PR

CEB 120-BZ

CEB 114-BZ
CEB 108-BZ

CEB 140-AZ

CEB 130-AZ

CEB 120-AZ

CEB 120-AI

CEB 114-AI

CEB 108 - AI

CEB 115-TE

Saint Gobain
SANTA MARINA

(COOL-LlTE)

TS 120

SS 114

SS 108

SC 120

SC 114

SC 108

TB 140

TB 130

TB 120

PB 120

PB 114

PB 108

PB 115

PILKINGTON
BLINDEX

(SUN COOL)

BS 120-PN

BS 114 -PN

BS 108 -PN

BS 120 -BZ

BS 114-BZ
BS 108 - BZ

BS 140-AZ

BS 130-AZ

BS 120-AZ

BS 120-AI

BS 114-AI

BS 108-AI

BS 115 -TE
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As amostras de vidros Guardian (Sun Guard) ensaiados foram:

01. Clear (azul claro):

02. Verde (verde claro):

O vidro base de todos vidros a vácuo ensaiados é o vidro comum incolor

monolítico. Esses materiais estão expostos nas Figuras 28 e 29 a seguir.

FIGURA 28 - Amostras de Vidros Refletivos a Vácuo Cebrace

FIGURA 29 - Amostras de Vidros Refletivos a Vácuo Guardian
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5.1.6. PELÍCULAS DE POLIÉSTER COM CAMADA DE CONTROLE SOLAR

As películas estudadas são de fabricação da Courtaulds, sendo divididas em

dois grupos distintos, as pigmentadas e as pigmentadas refletivas, com espessuras de

0,03 e 0,035mm, respectivamente.

Para ensaio das películas as mesmas foram aderidas a um vidro comum

incolor de 5 mm, com dimensões de 15X50mm, buscando um melhor padrão de

comparação com os outros vidros de mesma espessura ensaiados, logo os resultados

obtidos são do conjunto vidro-película.

As películas ensaiadas possuem as composições apresentadas no item 2.1.2. e

recebem as seguintes denominações comerciais.

Películas Pigmentadas, apresentadas na Figura 30:

01-FumêG20 02-Fumê G35 03 -Fumê G 50 04 -Fumê G70

05 - Museum 06 - Violeta G 05 07 - Bronze Natural 08 - Verde Natural

Películas Pigmentadas Refletivas, apresentadas na Figura 31:

01 - Prata 02 - Fumê 03 - Bronze 04 - Verde

05 - Ouro 06 - Azul

FIGURA 30 - Amostras de Películas Pigmentadas Comuns
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FIGURA 31 - Amostras de Películas Pigmentadas Refletivas

5.1. 7. POLICARBONATOS

As 5 (cinco) amostras de policarbonatos ensaiados são de fabricação da GE,

com espessura de 5 mm e dimensões de l5X50 mm, recebendo a seguinte

classificação comercial:

01 - Incolor 02 - Cinza 03 - Bronze 04 - Verde 05 - Azul

A Figura 32 apresenta as amostras desses materiais juntamente com o acrílico.

FIGURA 32 - Amostras de Policarbonatos e Acrílico

5.1.8. ACRÍLICO

Foi ensaiado apenas o acrilico incolor, na espessura de 5mm, com amostra de

15X50 mm. Este material está disposto na Figura 32.

A Tabela 22 faz um resumo de todos os elementos ensaiados.
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TABELA 22 - Quadro Resumo dos Elementos Transparentes Ensaiados

Código

Tipo deFabricante
Denominação

Cor
EspessuraDimensão da

usado
Elemento comercial(mm)Amostra (mm)

CoOl

3
Co02

Incolor5
COO3

Vidro
CEBRACE

8

Co04
Verde15 X50

C005

Comum
Bronze

C006
Cinza

5

C007

PILKINGTON(EUA)Azul
LaOI

I1I-33Incolor
La02

Verde
La03

Bronze-claro
La04

Bronze-escuro3+3
La05

Vidro
Fumê

La06
Laminado

PILKINGTON
Azul 10X 50

La07
Rosa

La08
IIl054-Azul escuro4+4

La09
VVI-33Verde

LalO
DDI-33Dronze313

Lall
CCI-33Cinza

LaROl
Vidro RS 140-AZ H-44Azul

LaR02
LaminadoPILKINGTONBS108-PN 11-44Prata Neutro4+4lOX50

LaR03
Refletivo RII-44Prata

RpOl
Vidro

Verde

Rp02
Refletivo

CEHRACE
AntélioBronze6

10X50Rp03 Pirolítico
Cinza

Rp04

PILKINGTONReflectaftoatPrata4
RvOl Rv02Rv03Rv04Rv05Rv06Rv07

VidroCEBRACEVer Tabela 21Ver Tabela 215
Rv08

Refletivo a 15X50
Rv09

Vácuo
RvlO RvllRv12Rv13RvgOI

GUARDIAN
Sun Guard Clear

Azul claro
6Rvg02

Sun Guard VerdeVerde claro
PeOl

FumêG20
Pe02

fo'umêG35
Cinza escuroPelícula = 0,03Pe03

FumêG50
Pe04

Película de
FumêG70Controle

COURTAULDS 15 X 50Pe05 Solar
MuseumIncolor

Pe06
VioletaG05• Cinza escuro

Vidrobase = 5Pe07
Bronze naturalBronze

Pe08
Verde naturalVerde

PeROI
Prata

PeR02
FumêPelícula = 0,035

PeR03
COURTAULDS

Bronze
15 X50PeR04

Verde
PeR05

OuroVidrobase = 5
PeR06

Azul
PoOl

Incolor
POO2

Cinza
POO3

Policarhonato GERron7.e515X50
Po04

Verde
POO5

Azul
AcOl

AcrílicoComum Incolor515 X 50
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5.1.9. PREPARAÇÃO DAS AMOSTRAS

o corte das amostras foi efetuado cuidadosamente, em oficina especializada

de ótica*,de maneira a obter-se um perfeito acabamento, principalmente dos cantos.

Todas as amostras antes de serem ensaiadas eram previamente limpas com

mistura de água e álcool e secas com pano limpo, tomando-se o cuidado de que não

houvesse resíduos superficiais.

5.2. MEDIDAS DE REFLEXÃO A ÂNGULOS VARIADOS

Para uma boa especificação dos elementos transparentes em edificações é

necessário o conhecimento de suas características óticas, pois a quantidade de luz e

calor admitidos em um ambiente é função das parcelas refletidas, absorvidas e

transmitidas da radiação solar que incide sobre a abertura.

A obtenção da parcela refletida é utilizada no cálculo da parcela absorvida

pelo vidro, juntamente com as medidas dos valores de transmissão, tendo em vista

que a soma dessas três parcelas é igual a 100%.

Na literatura existem dados de transmissão a ângulos variados para alguns

elementos transparentes, no entanto, os dados de reflexão a ângulos variados são

muito escassos, quase não existindo.

As medidas de reflexão foram realizadas com a utilização do

espectrofotômetro e a confecção de um dispositivo de simples manuseio, que foi

adaptado em seu percurso de funcionamento para o desvio dos feixes de luz e a

variação do ângulo de incidência nas amostras.

5.2.1. O ESPECTROFOTÔMETRO CARY 17/0LIS"

o espectrofotômetro utilizado está apresentado na Figura 33, sendo que o seu

sistema interno de funcionamento está esquematizado na Figura 34.

Esse equipamento foi utilizado tendo em vista a facilidade de adaptação do

dispositivo desenvolvido, conforme pode-se observar assinalado na Figura 33, na

qual o mesmo está devidamente instalado para a realização do ensaio.

• Preparação das amostras executada jlmto à oficina de ótica do Instituto de Física da USP São ('..aTlos.
•• Equipamento utilizado jooto ao Instituto de Física da USP de São Cartos.
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FIGURA 33 - Espectrofotômetro - CARY 17/01is

FIGURA 34 - Esquema de funcionamento do Espectrofotômetro CARY 17
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Esse aparelho registra dados de absorção, transmissão e reflexão, consistindo

de uma fonte de luz (lâmpada de tungstênio ou deutério) cujo feixe de luz se propaga

por sucessivas reflexões num banco ótico, sendo dispersada por uma rede de

difração, de onde o comprimento de onda desejado é selecionado seqüencialmente e

posteriormente dividido em dois feixes. Um dos feixes serve de referência e o outro é

para a análise da amostra ou feixe da amostra. Ambos os feixes atravessam

simultaneamente os espaços correspondentes à referência e à amostra, incidindo após

no detector selecionado (pbS para infTavermelho e Fotomultiplicadora para VIS e

UV). O detector e o sistema eletrônico de amplificação do sinal permitem determinar

a relação entre os dois feixes em percentagem:

Sendo 10 a intensidade de luz no feixe de referência e Ia a intensidade de luz

no feixe da amostra, temos a percentagem de reflexão, registrada automaticamente

pelo aparelho, dada por:

R(%)=Ia/1o .100

5.2.2. DISPOSITWO PARA MEDIDA DE REFLEXÃO A ÂNGULOS

VARIADOS

Originalmente o equipamento citado foi adquirido para, entre outro fins,

medições de transmissão à incidência normal, sendo o posicionamento da amostra

somente possível em uma posição perpendicular ao feixe de luz e estando o

dispositivo de recepção e medida (detector) localizado na linha reta do feixe, após a

amostra, medindo a intensidade do feixe que passou pela mesma. O equipamento não

dispunha de dispositivos para variação angular nem para medidas de reflexão.

Para a obtenção de dados de reflexão foi necessária a montagem de um

dispositivo que desviasse o feixe de luz, para que a incidência sobre a amostra fosse

em ângulos variados e que o feixe medido, após incidir sobre a amostra, fosse o feixe

refletido e não o transmitido.

Estando o detector fixo dentro do aparelho, o feixe desviado deveria incidir

sobre a amostra e a parcela refletida, que interessa, retomar ao mesmo caminho ótico

do processo de medição original do aparelho, para que fosse devidamente medida.
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Foram utilizados, para os processos de desvio e retorno ao caminho original,

espelhos de vidro ótico de 1mm de espessura com camada 100% refletora de

alumínio, conforme esquema da Figura 35.

Amostra ou espelho 3

Detector

1>

Caminho Desviado
h

Caminho Original

Emissão

/ L /
Espelho 1 / / Espelho 2

Figura 35 - Esquema de Funcionamento do Dispositivo para Medida de Reflexão

Dentro do dispositivo desenvolvido e apresentado neste trabalho, este

esquema de desvio foi realizado em dois caminhos óticos, no feixe de referência e no

feixe da amostra, sendo que, no feixe de referência, foi utilizado sempre um terceiro

espelho no suporte de referência, enquanto no feixe da amostra somente é utilizado

um terceiro espelho no local da amostra quando da determinação da linha de base,

como será visto posteriormente.

O esquema apresentado possui duas variáveis determinantes para que todo o

feixe refletido incida na posição correta, e que não haja erro na sua medida no

detector:

O ângulo fi, ângulo de inclinação dos espelhos, que nos dá o valor do

ângulo com a normal de incidência sobre a amostra ( 81), sendo

81 = 90° - 2.p. Como a variação de 81 foi estabelecida de 10 em 10

entre 10 e 80°, pvariou de 5 e 5 entre 5 e 40°.

O movimento dos espelhos 1 e 2 é síncrono, através de engrenagens, estando

ambos sempre no mesmo ângulo de inclinação.

A altura h da amostra ou espelho está relacionada ao ângulo /3. Como é

necessário assegurar que o feixe refletido no espelho 3, ou na amostra,



110

prossiga o caminho original, então é imprescindível que h mude de acordo

com as mudanças do ângulo de incidência. Desta forma, podemos deduzir

da Figura 34 que h = L.tg2p. Como temos o ponto de giro do espelho

fixo, sendo L = 23 mm , teremos h = 23 .tg2P .

Com a colocação nessa fórmula dos valores de p que interessam ao trabalho,

foi criado um sistema de medida externo para a observação do movimento da

amostra no interior das caixas de movimentação, com o emprego de um indicador,

que foi fixado aos suportes móveis e corretamente relacionado a uma escala de altura

em milímetros, fixada externamente nas caixas de movimentação. Dessa maneira é

possível um pré-ajuste nas alturas dos dois suportes, antes de ser feito o ajuste final.

A Figura 36 apresenta de forma mais clara o equipamento desenvolvido e os

mecanismos de funcionamento do mesmo.

1 - Espelhos de vidro ótico com camada de
alumínio

2 - Suporte de amostra ou espelho
3 - Engrenagem para movimento dos espelhos
4 - Sistema de medida externo para pré-ajuste da

altura da amostra

5 - Caixas de movimentação da amostra
6 - Mecanismo externo para movimentação do

suporte de amostra
7 - Limitador do feixe da amostra

8 - Diafragma limitador do feixe de referência
9 - Movimentador do diafragma

FIGURA 36 - Dispositivo para medida de reflexão a ângulos variados
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5.2.3. REGULAGEM DO DISPOSITWO PARA MEDIDAS DE REFLEXÃO

5.2.3.1. Ajuste Final da Altura h do Suporte da Amostra

Na determinação da linha de base, e para as medidas posteriores, é necessário

que a altura do espelho ou da amostra seja correta, tanto no feixe de referência como

no da amostra, para que ambos os feixes retomem ao caminho original na sua

totalidade.

O movimento do suporte da amostra é realizado por um mecanismo externo,

que pode ser utilizado sem que seja necessário a abertura do equipamento ou a

interrupção da emissão do feixe de luz. Dessa maneira, o suporte pode ser

movimentado livremente, mesmo estando sendo realizada uma varredura.

Um primeiro pré-ajuste da altura é realizado pela relação entre h, fi e L,

utilizando-se o marcador externo de altura.

Após, para regular a altura correta, o espectrofotômetro é colocado em um

comprimento de onda fixo, no caso foi utilizado 2000 nm (extremo superior) e

observado o valor da percentagem refletida.

Como o valor apresentado pelo aparelho é uma relação entre a intensidade do

feixe da amostra e a intensidade no feixe de referência, a melhor posição para o

espelho no suporte da referência é obtida quando temos o menor valor dessa relação,

significando a maior intensidade possível no feixe refletido de referência.

Depois de regulado o feixe de referência, é ajustado a altura do espelho no

feixe da amostra, que é obtida para o maior valor possível da relação falIa

apresentada pelo aparelho, ou seja, para o maior valor possível de intensidade do

feixe refletido da amostra.

Essa regulagem da altura com a colocação dos espelhos nos dois suportes é

utilizada para a obtenção da linha de base, vista posteriormente. Quando vai ser

executada a varredura de medida de reflexão, com a colocação da amostra no lugar

do espelho, deve ser feita uma nova correção na altura do suporte da amostra, devido

ao feixe refletido na segunda interface da amostra, que não existia no caso do espelho,

e que deve também ser captado no detector.

A direção desse feixe refletido na segunda interface do material transparente

depende do ângulo de incidência, do índice de refração do material e da sua
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espessura, portanto a regulagem da altura do suporte deve ser feito individualmente

para cada amostra, de maneira a direcionar os feixes refletidos em todas as interfaces

do material na direção do detector. O procedimento é o mesmo utilizado para regular

o espelho para leitura da linha de base, com a observação do valor máximo de

reflexão apresentado pelo aparelho.

5.2.3.2. Limitação da Dimensão do Feixe Incidente

A limitação da espessura (e) do feixe da amostra é muito importante para

evitar que parte do feixe refletido em uma das interfaces incida fora do detector do

equipamento e não seja computado no total da energia refletida, acarretando um erro

de medida.

Dessa maneira, no feixe da amostra, foi colocado um anteparo no orifício de

entrada do feixe, com uma perfuração limitando as dimensões do feixe em uma

altura de 1,5mm e a largura em 4,0 mm.

Para que o feixe de referência fosse aproximadamente de mesma intensidade,

foi colocado na entrada dessa linha um diafragma com regulagem externa, ajustado

de maneira que no início da medida da linha de base de cada ângulo, em 2000 nm ,

se obtivesse o valor de aproximadamente 100% para a reflexão, o que equivale aos

dois feixes serem de mesma intensidade.

A abertura desse diafragma é sempre acertada simultaneamente à regulagem

da altura do espelho na linha de referência, pois a mudança na abertura do mesmo às

vezes acarreta alteração na altura correta do suporte, pois o feixe passa a incidir em

outra posição. Logo, é feita primeiramente a regulagem de altura e após o acerto na

abertura do diafragma e, então, novo ajuste na altura, e se necessário na abertura, até

que com o valor de 1O()O~ de reflexão não haja melhor regulagem para a altura do

suporte do feixe de referência.

5.2.4. PARÂMETROS DE MEDIÇÃO ADOTADOS

Os seguintes parâmetros foram estabelecidos em todas as medições de reflexão:

Intervalo do espectro medido: 2000 nm a 300 nm

Número de medidas dentro do espectro: 426 medidas, ou seja, de 4 em

4nm

Número de medidas por comprimento de onda: 1
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Troca do Detector: 850 nm , passando de IV para visíveVUV

Utilização da lâmpada de tungstênio para todo o espectro

Variação do ângulo de incidência com a normal: 10 a 80° variando de 10

em 10°

Os espectrofotômetros utilizados, tanto para reflexão como transmissão, são

informatizados, possibilitando tanto a seleção automática dos parâmetros de medição

como a obtenção e manipulação dos resultados.

Após o estabelecimento desses parâmetros, antes que nova varredura fosse

iniciada, o próprio aparelho executava sua calibragem, de maneira que o

comprimento de onda apontado na medição fosse exatamente aquele emitido pelo

equipamento.

5.2.5. DETERMINAÇÃO DA LINHA DE BASE

Como existem erros inerentes ao aparelho e ao caminho ótico realizado pelo

feixe, é necessário o estabelecimento de uma linha de base, que consiste na

realização de uma varredura de medição em todo o espectro desejado, relacionando

apenas o feixe da referência com o feixe da linha da amostra, sob as mesmas

condições das medidas posteriores, mas sem a colocação da amostra, visando à

detecção de diferenças de medidas somente associadas ao conjunto do aparelho e

seus ajustes internos.

No caso do método de medida de reflexão utilizado, foram colocados

espelhos iguais, nos suportes, um na referência e outro na amostra, procurando com

isso igualar as condições do caminho ótico dos dois feixes, dessa maneira a linha de

base vai identificar as diferenças associadas ao conjunto do processo de medição.

Estabelecidos os parâmetros de medição o aparelho era colocado no modo

transmissão, ajustado o equipamento de reflexão e então iniciada a varredura para

determinação da linha de base, que inicia em 2000 nm e vai de 4 em 4 nm até

300 nm . Os valores da linha de base, assim obtidos, são armazenados na memória do

aparelho e automaticamente descontados quando da realização de uma varredura

com a colocação da amostra.
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5.2.6. REALIZAÇÃO DAS MEDIDAS DE REFLEXÃO

Com a linha de base realizada, o aparelho é aberto lateralmente, sem que o

dispositivo de reflexão seja movimentado, o espelho 3 do feixe da amostra é retirado

do suporte e no seu lugar é colocada a amostra. É feita nova regulagem da altura

desse suporte, e executada nova varredura dentro do espectro estabelecido e com os

mesmos parâmetros.

Tanto na determinação da linha de base como na varredura de medição, o

aparelho apresenta na tela o resultado de transmissão, sendo que na verdade são

valores de reflexão, pois os feixes foram desviados e redirecionados ao detector do

aparelho. O gráfico resultante associa os comprimentos de onda do feixe emitido

pelo aparelho (abcissas), com a percentagem refletida da energia incidente

(ordenadas). A Figura 39, no item 5.4, apresenta um gráfico típico de resultados de

reflexão e transmissão obtidos.

Os valores apresentados no gráfico incluem a reflexão em todas as interfaces

da amostra, sendo a percentagem total de energia refletida pelo material transparente

ensaiado para o ângulo estipulado e para cada comprimento de onda do intervalo.

Foram obtidos um total de 480 gráficos de ensaio, resultado de medidas de

reflexão em 8 ângulos diferentes de incidência das 60 amostras ensaiadas.

Cada gráfico está associado aos valores de uma tabela, a qual é utilizada

posteriormente para obtenção das características óticas dos materiais em relação à

radiação solar dentro dos intervalos espectrais desejados.

5.3. MEDIDAS DE TRANSMISSÃO A ÂNGULOS VARIADOS

A obtenção da parcela de radiação transmitida, quando essa incide a ângulos

variados sobre os elementos transparentes, é de grande importância na avaliação

lumínica e térmica de uma composição de fachada, devido à necessidade de

conhecimento do percentual de luz visível a ser considerado no interior e à elevada

carga térmica que é admitida por transmissão através desses elementos.

Por outro lado, o conhecimento do percentual transmitido e do refletido

permite o cálculo matemático da parcela absorvida, conforme citado anteriormente.
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As medidas de transmissão para ângulos variados de incidência foram

efetuadas· com a utilização do espectrofotômetro, da mesma forma que a reflexão,

sendo empregado para essa finalidade o CARY 5G.

5.3.1. O ESPECTROFOTÔMETRO CARY 5G-

o equipamento utilizado para medições de transmissão está apresentado na

Figura 37.

Esse equipamento tem o mecanismo de funcionamento similar ao CARY 17,

sendo nesse caso registrada automaticamente pelo aparelho a percentagem de energia

transmitida através da amostra, obtida pela relação entre a intensidade de luz que

passou pela amostra Ia e a intensidade de luz no feixe de referência 10, assim, da

mesma forma que na reflexão:

T (%) = I a/I o .100

FIGURA 37 - Espectrofotômetro CARY 5G

• Aparelho utilizado junto ao curso de química da UFSCar
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5.3.2. DISPOSITIVO PARA VARIAÇÃO NO ÂNGULO DE INCIDÊNCIA

Este espectrofotômetro possui o Ângulo de Brewster, dispositivo apropriado

para variação no ângulo de posicionamento da amostra em relação ao feixe incidente.

Para facilitar a colocação e substituição da amostra nesse dispositivo foi

adaptada uma chapa metálica preta, possuindo uma abettura para limitação do feixe,

que foi fixada ao sistema giratótlo de mudança de ângulo. A amostra era então

colada por fita adesiva na face da chapa contrária à origem do feixe.

No compartimento do feixe de referência era colocada uma chapa similar,

mas sem movimentação angular, em que parte da abertura ia sendo obstruída

gradativamente de maneira a simular à diminuição de área de abertura na chapa da

amostra, que ocorria com o aumento no ângulo de incidência.

A Figura 38 apresenta esse conjunto montado dentro do compartimento de

amostra do aparelho.

FIGURA 38 - Conjunto para variação de ângulo de incidência - Ângulo de Brewster

o início da varredura para determinação da linha de base e posterior início

das medições ocorria quando o aparelho, com a colocação de ambas as chapas, mas
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sem a colocação da amostra, acusava aproximadamente 100% de transmissão,

identificando aberturas similares nos dois compartimentos.

5.3.3. PARÂMETROS DE MEDIÇÃO ADOTADOS

Os seguintes parâmetros foram utilizados em todas as medições de

transmissão:

Intervalo do espectro medido: 2000 nrn a 300 nrn

Número de medidas dentro do espectro: 1701 medidas, ou seja, de 1 em

1nrn

Número de medidas por comprimento de onda: 1

Troca do detector de IV para Vis/UV: 800 nrn

Utilização da lâmpada de tungstênio para todo o espectro

Variação do ângulo de incidência com a normal: 0° a 80° variando de 10

em 10°.

5.3.4. DETERMINAÇÃO DA LINHA DE BASE

Da mesma maneira que nas medidas de reflexão, para que sejam excluídos

das medidas os erros inerentes ao conjunto do equipamento, sempre que iam ser

iniciadas as medições ou havia alteração no ângulo da amostra era necessário o

estabelecimento prévio de uma linha de base, com a colocação das chapas metálicas,

mas sem a colocação da amostra, cujos valores eram armazenados e

automaticamente descontados quando as medidas com colocação da amostra eram

realizadas.

5.3.5. REALIZAÇÃO DAS MEDIDAS DE TRANSMISSÃO E MODELO DE

RESULTADOS

Após a varredura da linha de base o aparelho era aberto na parte superior e a

amostra era introduzida e aderida à chapa metálica, com cuidado, sem a

movimentação da chapa metálica ou do dispositivo, de maneira a não ser necessário

o estabelecimento de nova linha de base. Fechado o compartimento era iniciada nova

varredura, iniciando em 2000 nrn e encerrando em 300 nm .
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Ao mesmo tempo em que a varredura era executada, eram registrados na tela

do aparelho os valores obtidos em um gráfico relacionando comprimento de onda

(abcissas) com percentagem de transmissão (ordenadas), conforme a Figura 39, e,

simultaneamente, gerada uma tabela de dados, como nos ensaios de reflexão, para

posterior utilização na obtenção das características óticas dos elementos

transparentes, conforme item a seguir.

No total resultaram 540 gráficos de ensaio, devido às medições de transmissão

realizadas para 60 tipos de amostras em 9 ângulos de incidência diferentes.
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800 1000 1200 1400 1600

COMPRIMENTO DE ONDA(nm)

1800 2000

FIGURA 39 - Exemplo de gráfico resultante dos espectrofotômetros nos ensaios de

reflexão e transmissão

5.4. MÉTODO DE TRATAMENTO DOS DADOS EM RELAÇÃO À

RADIAçÃO SOLAR

o procedimento mais comum utilizado para a obtenção das características

óticas de elementos transparentes é a integração da área sob a curva do gráfico

resultante do ensaio e a divisão desta pela área total máxima dentro do intervalo

medido, obtida quando a reflexão e a transmissão são 100 %, para todos os
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comprimentos de onda, que no caso seria 1700nm (300 a 2000) multiplicado por

100, resultando 170000.

Este cálculo no entanto não leva em consideração o percentual de energia

incidente em cada comprimento de onda, pois o espectrofotômetro não faz essa

distinção, o que acarreta distorções no caso da caracterização do elemento frente à

radiação solar, pois essa possui variações acentuadas de valores de energia incidente

no intervalo estudado.

Levando em consideração esse fato, neste trabalho foi feita uma associação

entre os resultados fornecidos pelas medições no aparelho e o espectro solar padrão

adotado, de maneira que cada valor individual obtido do ensaio fosse ponderado pelo

valor correspondente de energia da radiação solar em seu respectivo comprimento de

onda.

Nesse sentido, o procedimento utilizado foi o emprego do programa

computacional ORIGIN 5.0 para a efetuação das seguintes operações:

* Traçado dos gráficos de reflexão ou transmissão a partir dos dados das

tabelas fornecidas pelo espectrofotômetro para cada medição, conforme

gráficos 1 e 2 da Figura 39, sendo tomado como exemplo o vidro comum

incolor de 3 mm e o ângulo de incidência de 10°.

* Traçado do gráfico do espectro solar padrão a partir dos dados da Tabela

07 apresentada no item 2.3.3.2, para os valores entre 300 e 2000 nm,

resultando o gráfico 3 da Figura 40.

* Interpolações do gráfico 3, que originalmente possuía 97 pontos, para que

os dados fiquem divididos em intervalos iguais às tabelas e gráficos

resultantes dos ensaios de reflexão (426 pontos) e transmissão (1701

pontos), e assim possam ser efetuadas operações matemáticas entre os

gráficos 1 ou 2 com o gráfico 3.

* Multiplicação dos valores do gráfico 1 ou 2 pelos do gráfico 3, resultando

respectivamente os gráficos 4 e 5 da Figura 40. Os gráficos resultantes

relacionam então no eixo x (abcissas) o valor do comprimento de onda,

com o eixo y (ordenadas), que contém o valor da radiação solar incidente

na superficie terrestre multiplicado pela percentagem de reflexão ou

transmissão obtida das medições para aquele comprimento de onda.
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Observa-se na Figura 40 que, enquanto o gráfico 3 apresenta o valor total da

radiação solar incidente sobre determinada superficie, os gráficos 4 e 5 apresentam o

valor dessa radiação que é refletida (4) ou transmitida (5) pelo elemento transparente,

estando o mesmo sendo atingido pela radiação solar sob determinado ângulo de

incidência.

1600

1400 -l

I\A I--ESPECTRO SOlAR
--REFLXESP.SOlAR

1200

. ---TRANSM-X ESP.SOLAR

1000

N
E 800

~ 600
400200o

400
600800100012001400160018002000

CGJIPRIMENTO DE ONDA (nm)

FIGURA 40 - Gráfico do espectro solar padrão terrestre total (3) e refletido (4) ou
transmitido (5) por um elemento transparente para determinado
ângulo de incidência.

* Para a obtenção final das caracteristicas óticas de determinado elemento

em relação à radiação solar, para determinado ângulo de incidência, faz-se

a razão entre a integral da área sob a curva dos gráficos 4 ou 5, que resulta

na energia solar total refletida ou transmitida, respectivamente, pela

integral da área sob a curva do gráfico 3, que aponta o total de energia

solar incidente.

Para a obtenção de caracteristicas óticas apenas dentro de determinado

intervalo do espectro é realizado esse último procedimento somente dentro do

intervalo selecionado, ou seja de 300 a 380 para obter UV, de 380 a 780 para Visível

e 780 a 2000 para IV.
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6. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS

6.1 COMPORTAMENTO ESPECTROFOTOMÉTRlCO

Os gráficos das Figuras 41 a 87 são obtidos a partir dos dados listados pelos

espectrofotômetros nos ensaios de reflexão e transmissão a ângulos variados.

Relacionam os percentuais de reflexão e transmissão com os diferentes

comprimentos de onda.

Esses gráficos são importantes na análise do comportamento

espectrofotométrico dos elementos ensaiados, por esse motivo os elementos que

possuem comportamento similar são apresentados conjuntamente a partir do gráfico

de um elemento típico do grupo. Assim, os elementos indicados dentro dos colchetes

possuem o mesmo comportamento que aquele para o qual o gráfico foi apresentado.

FIGURAS 41 a 45 - Comportamento Espectrofotométrico para a Reflexão (a) e
Transmissão (b) - VIDROS COMUNS

FIGURAS 46 a 56 - Comportamento Espectrofotométrico para a Reflexão (a) e
Transmissão (b) - VIDROS LAMINADOS

FIGURAS 57 a 59 - Comportamento Espectrofotométrico para a Reflexão (a) e
Transmissão (b) - VIDROS LAMINADOS REFLETIVOS

FIGURAS 60 a 63 - Comportamento Espectrofotométrico para a Reflexão (a) e
Transmissão (b) - VIDROS REFLETIVOS PIROLÍTICOS

FIGURAS 64 a 70 - Comportamento Espectrofotométrico para a Reflexão (a) e
Transmissão (b) - VIDROS REFLETIVOS A VÁCUO

FIGURAS 71 a 75 - Comportamento Espectrofotométrico para a Reflexão (a) e
Transmissão (b) - PELÍCULAS

FIGURAS 76 a 81 - Comportamento Espectrofotométrico para a Reflexão (a) e
Transmissão (b) - PELÍCULAS REFLETIVAS

FIGURAS 82 a 87 - Comportamento Espectrofotométrico para a Reflexão (a) e
Transmissão (b) - POLICARBONATOS E ACRÍLICO
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FIGURA 42: Comportamento espectrofotométrico para a reflexão(a) e transmissão- Vidro comum verde
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FIGURA 44: Comportamento espectrofotométrico para a reflexão(a) e transmissão- Vidro comum cinza
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FIGURA 55: Comportamento espectrofotométrico para a reflexão(a) e transmissão- Vidro laminado bronze

80 -,
VIDRO LAMINADO- CINZA(11)

(a)60l VIDRO LAMINADO- CINZA(11) (b), I UVI VIS _ I IV
I ÂNGULO I

70-!UVI

VISIV 1--20

Eill
O

60

--60.«
O

(f)
.«

--80~40
><

50 ~
LU (f)..J U.

Z

,,~f'\JW

.
ÂNGULO

LU

40 «--20o::
o::

LU

f---40
o

30
LU--60o --80'#. 20
<f.

10 o

o

400
600800100012001400160018002000 400600800100012001400160018002000

•....•
COMPRIMENTO DE ONDA(nm)

COMPRIMENTO DE ONDA(nm)N
\O

FIGURA 56: Comoortamento esoectrofotométricooaraarcilexàilla) e transmissão- Vidro laminado cinza



80..,,\/lnDt'\ III.MDEFLETIVO- AZU L CLARO(01)(a)

''j'
VIDRO LAM. REFLETIVO-AZUL CLARO(01) (b)

ÂNGULO
IV --20 VISIV ÂNGULO

--40

--20
--60

o
~

--40
60 --80

.«
--60o (f)--80

.«
(f)40><
:2

w
...J

(f)LL ZW
40

«a:: a::w
l-a w20

'#.
a

20
--.----'#.

o II,,.,
I .I ,.,,, ,,, o

400
600800100012001400160018002000 400600800100012001400160018002000

COMPRIMENTO DE ONDA(nm)
COMPRIMENTO DE ONDA(nm)
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FIGURA 61: Comportamento espectrofotométrico para a reflexão(a) e transmissão- Vidro refletivo pirolítico bronze
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FIGURA 62: Comportamento espectrofotométrico para a reflexão(a) e transmissão- Vidro refletivo pirolítico cinza-fumê
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FIGURA 63: Comportamento espectrofotométrico para a reflexão(a) e transmissão- Vidro refletivo pirolítico prata

COMPRIMENTO DE ONDA(nm) COMPRIMENTO DE ONDA(nm)

FIGURA 64: Comportamento espectrofotométrico para a reflexão(a) e transmissão- Vidro refletivo a vácuo prata-médio
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FIGURA 65: Comportamento espectrofotométrico para a reflexão(a) e transmissão- Vidro refletivo a vácuo bronze-médio
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FIGURA 66: Comportamento espectrofotométrico para a reflexão(a) e transmissão- Vidro refletivo a vácuo azul-médio
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FIGURA 67: Comportamento espectrofotométrico para a reflexão(a) e transmissão- Vidro refletivo a vácuo azul intenso-médio
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FIGURA 69: Comportamento espectrofotométrico para a reflexão(a) e transmissão- Vidro refletivo a vácuo guardian azul
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FIGURA 70: Comvortamento esvectrofotométrico vara a reflexão(a) e transmissão- Vidro refletivo a vácuo l!uardian verde
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FIGURA 71: Comportamento espectrofotométrico para a reflexão(a) e transmissão- Película fumê G50
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FIGURA 72: Comportamento espectrofotométrico para a reflexão(a) e transmissão- Película museum
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FIGURA 73: Comportamento espectrofotométrico para a reflexão(a) e transmissão- Película violeta G05
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FIGURA 74: Comportamento espectrofotométrico para a reflexão(a) e transmissão- Película bronze
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FIGURA 75: Comportamento espectrofotométrico para a reflexão(a) e transmissão- Película verde
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FIGURA 76: Comportamento espectrofotométrico para a reflexão(a) e transmissão- Película refletiva prata
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FIGURA 77: Comportamento espectrofotométrico para a reflexão(a) e transmissão- Película refletiva fumê
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FIGURA 78: Comportamento espectrofotométrico para a reflexão(a) e transmissão- Película refletiva bronze
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FIGURA 79: Comportamento espectrofotométrico para a reflexão(a) e transmissão- Película refletiva verde
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FIGURA 81: Comportamento espectrofotométrico para a reflexão(a) e transmissão- Película refletiva azul
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FIGURA 82: Comportamento espectrofotométrico para a reflexão(a) e transmissão- Policarbonato incolor
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FIGURA 83: Comportamento espectrofotométrico para a reflexão(a) e transmissão- Policarbonato cinza
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FIGURA 84: Comportamento espectrofotométrico para a reflexão(a) e transmissão- Policarbonato bronze
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FIGURA 85: Comportamento espectrofotométrico para a reflexão(a) e transmissão- Policarbonato verde
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FIGURA 86: Comportamento espectrofotométrico para a reflexão(a) e transmissão- Policarbonato azul
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FIGURA 87: Comportamento espectrofotométrico para a reflexão(a) e transmissão- Acrílico incolor
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6.1.1 DISCUSSÃO PRELIMINAR

A análise por espectrofotômetro é um dos métodos instrumentais maIS

importante) de análise química, sendo baseado na absorção da radiação nos diversos

comprimentos de onda associada aos níveis energéticos eletrônicos dos diversos

elementos e substâncias químicas. No entanto, neste trabalho, não existe o intuito de

fazer-se uma análise tão minuciosa e nem existe a necessidade desse tipo de

informação para o :fim a que se destinam os dados aqui dispostos, por esse motivo

não foi observado esse tipo de detalhe nos resultados dos ensaios.

As observações que são realizadas a partir dos gráficos resultantes do

espectrofotômetro possuem o interesse voltado para o uso dos componentes

transparentes na construção civil. Avalia-se neste sentido a necessidade das vedações

transparentes deixarem passar mais ou menos o UV, o visível e o IV, baseando-se

este fato principalmente na admissão de calor e de luz visível, itens essenciais

associados ao conforto térmico e visual das edi:ficações.

Dessa maneira, a principal distinção na análise das diferentes curvas está

relacionada à seletividade espectral, ou seja, na característica do elemento em

refletir, absorver ou transmitir diferentemente determinados comprimentos de onda.

A respeito dos ensaios podem ser tecidos os seguintes comentários:

* As curvas resultantes tanto dos ensaios de reflexão como de transmissão

apresentaram coerência ao longo de todos os ângulos, o que demonstra a inexistência

de erros expressivos que comprometam a veracidade dos dados e das conclusões

retiradas deste trabalho.

* Deve-se ter um cuidado maior com os ensaios para ângulos de 60, 70 e 80°,

pois a refração no material causa um desvio no feixe incidente, fazendo com que,

dependendo do posicionamento da amostra e da espessura do feixe, o feixe refletido

ou transmitido não seja totalmente captado pelo detector, causando erros de medidas.

Quanto maior a espessura da amostra mais expressivo é esse fato.

Podem ser registrados os seguintes comentários a respeito dos resultados

obtidos:

* Confirmando a literatura existente, tanto as curvas de reflexão como de

transmissão sofrem pequenas variações em seus valores para ângulos de incidência
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variando de O até 40°, aumentando a reflexão e diminuindo a transmissão lentamente

a partir desse valor até 60° e mais bruscamente a partir deste ponto.

* A seletividade espectral nesses gráficos, em geral, é mais visível na

transmissão que na reflexão, mas observa-se que com o aumento do ângulo de

incidência aumenta a seletividade à reflexão, isto ocorre devido à maior parcela de

energia que é refletida, ocorrendo o inverso com a transmissão.

* Observa-se também que as curvas de reflexão têm um comportamento mais

constante na região do IV, enquanto na transmissão, embora ocorra uma distinção

entre as regiões do IV, esta é menor que entre o IV próximo e o visível e entre o

visível e o UV.

* Os vidros comuns possuem pouca seletividade à reflexão na faixa espectral

estudada. Para a transmissão, por outro lado, todos admitem um maior percentual na

faixa do visível em relação ao IV próximo e valores reduzidos para o UV. O vidro

verde e o azul destacam-se na transmissão seletiva maior na região do visível.

* O vidro laminado incolor possui a curva de transmissão muito semelhante

ao comum incolor, apenas com uma pequena redução dos valores em todas as faixas

do espectro. No entanto, a transmissão no UV é nula e ocorre uma grande redução na

transmissão do IV na faixa de 1700 nm, pela inclusão da lâmina de butiral.

Os vidros laminados de 02 a 08, compostos de duas lâminas de vidro incolor

com a película colorida, mantêm o mesmo comportamento que o laminado incolor,

com exceção da faixa do visível, na qual possuem uma transmissão mais acentuada

nos comprimentos de onda associados às suas colorações. Como a reflexão não

apresenta variações expressivas, é evidente que este fato é causado por uma absorção

seletiva maior dos demais comprimentos de onda.

Já os laminados 09 a 11, que são compostos de duas lâminas de vidro

colorido e a película incolor, têm o comportamento do vidro comum base de suas

composições, apenas com redução geral dos valores de transmissão, transmissão nula

no UV e grande redução da transmissão na faixa de 1700 nm.

Observa-se que na fabricação desse tipo de vidro não existe uma preocupação

maior quanto à seletividade à reflexão ou à absorção, embora fosse possível através

da inclusão de películas mais elaboradas quimicamente, estando a preocupação do

fabricante com a inclusão da película centrada no aumento da resistência e da

diversidade de cores do conjunto.
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* Os laminados refletivos possuem as curvas espectrofotométricas muito

semelhantes ao vidro refletivo que lhes deu origem, com exceção da transmissão

quase nula do UV e baixa transmissão na região de 1700 nm, característica dos

vidros laminados.

* Os vidros refletivos pirolíticos verde e prata apresentam aumento de

reflexão na região do visível em relação ao IV, sendo que, quando diminui o

comprimento de onda, no verde a transmissão também aumenta enquanto no prata

diminui. Os vidros bronze e cinza apresentam curvas de transmissão semelhantes ao

prata.

Nesse tipo de vidro é interessante notar que apenas o verde possui uma

variação na transmissão próxima da desejável ao clima quente, com baixa

transmissão no IV próximo e alta no visível, devido basicamente ao vidro comum

verde que o compõe. Os demais vidros desse tipo estão mais de acordo com o clima

frio, pois possuem alta transmissão no IV, desejável nesse caso, com redução no

visível. Sendo esse fato mais acentuado no vidro prata.

* Os vidros refletivos a vácuo Cebrace apresentam apenas reduzida variação

no UV e no visível nos gráficos de reflexão. Na transmissão, embora possuam

valores reduzidos, têm uma seletividade marcante entre o visível, que transmitem

mais, e o IV. Esta relação é maior para a incidência normal, mas não se mantém na

mesma proporção, inclusive invertendo-se para ângulos superiores.

* Os refletivos a vácuo Guardian, além de apresentarem valores superiores de

transmissão em relação aos anteriores, têm maior seletividade entre IV, visível e UV,

com grandes diferenças de valores entre essas três faixas do espectro. Nesses vidros,

embora a diferença entre a transmissão no visível (maior) e a do IV (menor) diminua

com o aumento do ângulo, ela não chega a inverter-se.

* Embora já nos vidros refletivos observe-se franjas de interferência, nas

película elas apresentam-se mais claramente, devido às suas maiores espessuras em

relação à camada metalizada. Essa espessura, associada ao comprimento de onda da

radiação, ocasiona a interferência entre a energia refletida em uma face e na outra da

película. Esse fenômeno ocorre tanto na reflexão como na transmissão, sendo mais

intenso nas películas refletivas, que possuem maior espessura e maior refletividade.

As películas comuns possuem um comportamento semelhante nas três regiões

para a reflexão, mas na transmissão, com exceção da museum, sofrem uma redução
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acentuada na região do visível, e têm transmissão quase nula no UV. Observa-se que

essa energia não transmitida é absorvida pela película.

* As películas refletivas prata e ouro têm comportamentos semelhantes, com

variação mais acentuada da reflexão entre o UV e o visível, e a transmissão

crescendo constante do final do IV para o visível e tornando-se nula no UV.

As películas fumê, bronze, verde e azul têm seletividade sensível na região do

visível, tanto para reflexão como para a transmissão, embora com valores muito

baixo na transmissão. Elas também têm transmissão nula no UV.

Como as películas em geral são importadas, observa-se a pequena

preocupação com a redução na transmissão do IV, o que seria mais compatível com

nosso clima predominante quente.

* O policarbonato incolor e o acrílico incolor apresentam comportamento

muito semelhante ao vidro comum incolor, com exceção das regiões do IV próximas

de 1100 nm e 1400nm e a partir de 1700 nm até 2000, que sofrem redução acentuada

da transmissão, e a transmissão do UV para o poli carbonato que se apresenta nula.

Os poli carbonatos coloridos têm os comportamentos semelhantes ao incolor,

com pequena distinção na região do visível, com redução da transmissão em regiões

específicas do espectro, devido à absorção, resultando suas cores características.

6.2 CARACTERÍSTICAS ÓTICAS

Os resultados das características óticas dos diversos grupos de elementos

transparentes são inicialmente apresentados através de tabelas (Tabelas 23 a 30), as

quais apresentam, para as diferentes faixas de espectro analisadas, os valores

nominais de Refletância (R)* e Transmitância (T) a ângulos de incidência variados.

A seguir, para maior facilidade de observação e discussão, os resultados são

apresentados na forma de gráficos (figuras 88 a 118), relacionando as características

óticas com o ângulo de incidência, exibindo nesse caso, no entanto, somente os

valores para o espectro total e para a região do visível, visando à análise principal

deste trabalho que está relacionada ao desempenho na busca do conforto térmico e

visual.

* O valor de R para o ângulo de 0° foi adotado igual ao obtido para 10° devido à reduzida variação
desse valor para ângulos pequenos de incidência
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TABELA 23 - Características Óticas para Ângulos de Incidência Variados: VIDROS
COMUNS

Material

Ângulo
Refletância (%)

Transmitância(%)
uv

VisIVTotaluvVisIVTotal

300 a380mn

3SOa780mn 3OOa2000mn3OOa380mn 780 12000 IUI300.20001'111

o
1074 8285

10

1074 8285

Vidro

20 1072 8285

comum:

30
728184

incolor

40
698083

50

637880

3mm(Ol) .
60 607475

70

3528363145 6463

80

5853565528 4139

o9109106386.75 81

10

91091063867581

Vidro

20101191063867581

30

1212101161847480
comum: 40

1312121259827378
incolor 50

1612141454777075
5 mm(02) 60

2317171847726771

70

3527343041606060
...... 80 5453545323353736

O

898858817277

10

898858817277

Vidro

20
898958817277

30

10108957797176
comum: 40

111191056767175
incolor 50 ...

1413121355737171
8 mm (03) 60

1716171744686566

70

2729282838565655

80

5151.
51 511733633

O

886730713554

10

886730713554

20

996729693453

Vidro
301097828683352

comum:

40131091026663250

verde (04)

501212101123602946

60

1914131519522643

70

3324282616432135

80

564949.
50 9221320

O

677721565555
10

677721565555
20

688820555454

Vidro
30788819545452

comum:

40989919515251

bronze (05)

501211121117475047

60

1513161412414643

70

2722302510343634

80

514548475172118

O

677721514849

10

677721514849
20

687720504748
Vidro

30888821494647

comum:

401099918464444

cinza(06)

501411121217424241

60

15 121613153639 38.................
.......................................... . ....... . . . .. . . . .........

nnn3ónnni§nn70 29 2129 251030
... 515181680 5245.

48 47
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Ângulo I
Refletância (%)

Transmitância (%)
Material

uv
VisIVTotaluvVisIVTotal

3OOa3lK)mn

3a) l780mn 3OOa2000an300.311) •••• 780 a2000an300,20001111

o
88 724 2240

10

88 724 2240

20

88 724 2139

Vidro
30108 823 2038

comum:
40139 921 1936

azul (07)
501411 1118 1733

60

1912 1415 1530

70

3021 2413 1124

80
5347 476 612

TABELA 24 - Características óticas para Ângulos de Incidência Variados: VIDROS
LAMINADOS

Material Ângulo
Refletância (%)

Transmitância (%)
..

uv VisIVTotaluvVisIV Total
••••••••••• HH_H •••• n ••380'380_ _ .780nm7•• 2Q08mo 300 .1000 •••300,310 ••••310. ,.. ••• : 710.2000 ma 3OCt.:lOGO_

O

1011910O8474TI
10

1011910O8474TI

Vidro

201011910O827276

laminado:

30
11111011O817175

incolor

40
13121112O807073

50

15141414O766971
(01) 60

23202221O696364

70

32313232O535050

80

61585657O262526

O

688820666363

10

688.
8 20666363

20

698819656263

Vidro
309108919646262

laminado:
4069111017625961

verde (02)
501213141316585858

60

1917201813545453

70

262530288404340

80

565452523171817

o

6888o535653
10

6888O535653

Vidro

206888O525552

laminado:

30
8888O515551

bronze

40
8898O485348

50
12101110O435045

claro (03) 60
22161516O384640

70

39252726O283631

80
54525152O101714

O

56661294133

10

56661294133

Vidro

20
66661284032

laminado:

30
66661273931

bronze-

40
7676O253829

50
108109O223527

escuro (04) 60
17111413O183223

70

25202823O132417
80

48424951O5116
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Material
Ângulo IRefletância(%)

Transmitância (%)
lN

VisIVTotallNVisIVTotal
300.~ •••

-'.780_780 • 2GOO •• 300.1000 ••_._ ..w.__ ~781.2008_ 3Ma1GOO_

O

6787O

10

6787O

20

7787O

Vidro
308888O415446

laminado:

408888O395444

fumê (05)

50981010O345041

60

18121513O304636

70

23223025O223627

80

51495250O81611

O

7888177 72

10

78881777272

Vidro

2068881767172

laminado:

30
1091010o 71

40
9101111o716968

azulclaro 50
11121413O676865

(06) 60
19171817O606259

70

33262928O465046

80

53474753O222522

O

77O535753

10

o535753

20

6787O525753
Vidro

307787O505651

laminado:

408788O475549

rosa(07)

5012101211O435245

60

14121614O374740

70

33242927O283731

80

49465050o101812

o8788O486855

10

8788O486855.................
...... . ........- ...

Vidro

208788O476654

laminado:

30
9898O456553

azulescuro

40
119109O446551

50

1391311O406248
(08) 60

18121615O335342

70

30213026O223731

80

49434949O81411

O O622043

10

O622043

20

O611&42

Vidro
30 O591741

larninado:
40 O5&1639

verde (09)

50 O531536

60

O451230

70
O30820

80

O1027

O7767O484545

10

7767O484545

20

7767O474444

Vidro
308877O464343

larninado:

408988O454242

bronze (10)

5011111211O393938
60

15151816O333432

70

20232724O232623

80

54505251O&98
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Material
Ângulo IRefletância (%)

Transmitância (%)
uv

VisIVTotaluvVisIVTotal
380. __

Ma"" lMa2eMnm_._- 78D.2M •••• 3Q8.zeee Ia
O

O40

10
O40

20

O39

Vidro
307 77O 38

laminado:
408 88O 36

cinza (11)
5011 1110O 34

60

15 1715O 29

70

22 2624O 21

80

54 4950O 6

TABELA 25 - Características Óticas para Ângulos de Incidência Variados:
LAMINADOS REFLETIVOS

Material

Ângulo In uv
Refletância (%) Transmitância (%)

Vis

IVTotaluvVisIVTotal
309_380_

-.,.-".1 ••••• 3OOa1M__.3M__. __ : .,..1000 __ .1M ••

O

O432936

10
O432936

Vidro
20 o412835

laminado
30 o402834

refletivo:
4023161616o382733

azul claro
5024162018o362731

(01)

6027182321O312629

70

30283230o261624
80

47454947o151313

o45463742o888
10

45463742o888
Vidro

2045463742O888

laminado:
3046473743o888

refletivo
4047483844o887

prata

50······
48
493945o787

escuro (02)

6050504046o666
70

56554451o554
80

64655863o322

O o405645

10
o405645

Vidro

20 41 O395645

laminado:

30
40 o385545

40

39 O375544
ref1etivo 50

37 O345242
prata (03) 60

39 O304537

70

44 O253630

80

60 O151514
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TABELA 26 - Características Óticas p~a Ângulos de Incidência Variados: VIDROS
REFLETIVOS PIROLITICOS

Material

Ângulo
Refletância (%)

Transmitância (%)
lN

VisIVTotallNVisIVTotal
300. __

_ .'180_78lt.1_ ••• 360_1_ ...309. __3M.,.•• : ,..1_ .•.. _.1000_
O

14136107321926

10

14136107321926

Vidro

20
15147117321826

refletivo

30
17158117 1826

pirolítico:

40
20158126291624

50

121610145261522
verde (01) 60

212114184231419

70

342523243191014

80

534948481957

o101410126273931
10

101410126273931

Vidro

20101410126263930

refletivo

30
101311125243829

pirolítico:

40
111311125233628

50
141513144213526

bronze(02) . 60
201717183183324

70
291924252152719

80

50504949181510

O

89997253830

10

89997253830
Vidro

20I 9 1010107243829

refletivo
30101010106233728

pirolítico:
4010101111521 3326.......................................cinzafumê 5011121413419 3124

(03)

60191517164173322
70

271723223142517

80

5353514817129

O

4841183211406650

10

4841183211406650

Vidro

204841183210406449

refletivo

30
4841193210396349

pirolítico:

40
4841203310396348

50
534322359386447

prata (04) 60
564731398365945

70

544940467305238

80

696259624183022

TABELA 27 - Características Óticas para Ângulos de Incidência Variados: VIDROS
REFLETIVOS A VÁCUO

Material Ângulo
Refletância (%)

Transmitância (%)
lN

VisIVTotallNVisIVTotal
3OOa380 _

_ ..,..."aZQOO ___ 1__300. ___ .-.._.1M_ 300.2008_
O

3431222817201819

10

3431222817201819
Vidro

......................
20 3431232815181818

refletivoa
303431252815181818

vácuo:
403331252914171817

prata
503431263012161816

neutro(01)

60363528329141815
70

363939397121813
80

6357545647149
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Ângulo I
Refletância(%)

Transmitância (%)
Material

uv
VisIVTotaluvVisIVTotal

308. __

_ .780_""a2M_ 300.2___ ._-_ •.,.•• : _.2M •••308.2 __

O

40333132814912

lO

40333132814912
Vidro

2040333132813 12

refletivoa
30403431327129II

vácuo:

40393431336129II
prata

5032373335

médio (02)

6047383437

70

47444244

80

72646063

O

44413740I4 766

lO .....
44
413740

Vidro
2046433841

refletivoa
304643384147

vácuo:

405046384337

prata

505348414536

escuro(03)

6056504247256

70

61544454256

80

67656364I35
O

1623202215181818

10

1623202215181818

Vidro
201924212315171718

refletivoa
301924212315171718

vácuo:

402024222313171717

bronze

5020282324II161716
claro(04)

60253028298141715

70

413938396121714

80

605755573714lO

o1425252613141214

lO

1425252613141214
Vidro

201526272612141213

refletivoa
3018262726lO131213

vácuo:

40232927279121212

bronze

50132830287II12II
médio (05)

60213030306lO12II
70

3539373848129

80

5859575825107

O

243737
•37 5767

10

243737375767
Vidro

20253837385766

refletivoa
30253837384766

vácuo:

40264038384666
bronze

50274039393566

escuro(06) .

60384441422565

70

445045472465

80

64646263I264
O

2515151519392934

lO

2515151519392934

Vidro

202515151518382934

refletivoa

302515151518372933

40

2415161517352832
vácuo:azul 50

2615161615332831
claro(07) 60

2517181813302728

70

43282929II242625
80

58545152715201&
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Material
Ângulo IRefletância (%)

Transmitância (%)
uv

VisIVTotaluvVisIVTotal
300. __

_.781_7•• 2M _ 300 ,10M •••309. __380.,._ ~ ?89a2MND 309'2000_

O

3220232214281924

10

3220232214281924

Vidro

20
3320232213 1924

refletivoa

30
3323232212 1923

vácuo: azul

40
3323242211 1923

50

33 2319
médio (08) . 60

342327248211819

70

523132327181817

80

605653544111412

O

322630288191115

10

32263028 11

Vidro

20
332630287 1115

refletivoa

30
332631287181115

vácuo: azul .

40
342632286171114

50

342632295 1113
escuro (09) 60

353036334141012

70

554047434121111

80

605757572797

O

11201919

10

11201919

Vidro
20 10191919

refletivoa
30 10181918

vácuo: azul

40 9181918

intenso

50 7161917

claro (10)

60 5141816

70

4121814

80

271410

o372120228141314

10 ....
37
2120228141314

Vidro
20372220227131313

refletivoa
30372421236131313

vácuo: azul

40372422235121312

intenso

50382823254111312

médio (11)

6048292528391311

70

47373436281310

80

5758565614117

O

352428283887

10

352428283887

Vidro
20352428283787

refletivoa

30392729283787

vácuo: azul

40423130313787

intenso

50423432332687

escuro (12) .

60433835372586
•• n •••••••••••••• 70 484341431586

80

595056591374

O

31313934514711

10

31313934514711

Vidro

2031313934514711

30

................... - ....

refletivoa

31
334035413710

vácuo:

40
34334036412710

50

3434403731179
terra(13) 60

343542383978

70

544250452877

80
605661601565
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Material
Ângulo IRefletância (%)

Transmitância (%)
uv

VisIVTotaluvVisIVTotal
3000. __

380.7 •••••188 .1000 •• 3QO.1000 ••300. __380.78011III ~ 780.1_ JIIIl 300.2008 •••

O

201381142533545

10

201381142533545
Vidro

2022139124051 44

refletivo a
302315101236483542

vácuo:
402615111434463541

guardian

502819131631

azul (1)

603120192025

70

3727242619

80

585351527

O

168581436924

10

8 1436924
Vidro

20 11691234923
refletivo a

30 127101233923

vácuo:
40 129111132922

guardian
50 161013929819

verde (2)

60 181517825717

70

242424619613

80

5751552836

TABELA 28 - Características Óticas para Ângulos de Incidência Variados:
PELÍCULAS

Ângulo

Refletância (%)
Transmitância (%)

Material
uv

VisIVTotaluvVisIVTotal
300.380_

380.780_,.. %000 11III 300 .1000 •••3OO.3801IIIl_.,. ••• : 780.:1008_3OOaHOO •••

O

66981277847

10

66981277847

20

66981267747

Película:
3066981267746

fumê-G20

409913101257444

(01)

50991411O237442

60

14101715O217039

70

36253228O175632

80

49535652O103320

O 7 1387954

10

7 1387954

20

1377753

Película:
30 1377752

fumê-G35

40 1377551

(02)

50 1347550
60

1317147

70

o255938

80

O154124

O

2517760
.••.............•....

10 2517760

20

82507760

Película:
30 81507760

fumê-G50

40 111497658

(03)

50 141467456

60

1816 171447153

70

3827 301355944

80

5549 52O223828
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Material
Ângulo IRefletância(%) Transmitância (%)

uv

VisIVTotaluvVisIVTotal

308. __

lIDe .,. ••••,..1OtO IIID 300 • 2GOO_300. __381).,. ••• : ,..:1000 ••• 300. 2GOO•••

O

79

10

79

20

79

Película:
30910

fumê-G70

401211

(04)

501312

60

1716

70

3830

80

5551

O

9109 O807776

10

10 O807776

20

811 O807876
Película:

301011910O807876

museum

4013121112O787574

(05)

5020151615 747472

60

19202120O687067

70

36313533O556055

80

55525553O343835

O

46971217643

10

46971217643

20

46971217643

Película:
3068981207542

violeta-

4010912101197341

G05 (06)

5012111613O197341
60

15142117O177038

70

20273329O146032

80

52485652O83720

O
1020

Película:

30

bronze (07)

40

50607080

O12152017O293932

10

12152017O293932

20

13152417O293932

Película:

30
13152318O293932

40

14162319O273831
verde (08) 50

14172419O263830

60

15172521O253628

70

34263634O193224

80

54515554O111914
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TABELA 29 - Características Óticas para Ângulos de Incidência Variados:
PELÍCULAS REFLETIV AS

Material
Ângulo·

~~:fletâI1~iél.(%)......IrarlSrnitâI1ciél(%) ..
uv

VisIVTotaluvVis IVTotal

308a388_

380.789_7•• 1088 _ 300. zooe ••300.388_310.718 ••• : 719.2800 ••• 300 .2118(I_

O

344444441271923

10

344444441271923

20

364544441271923

Película

30364544441261922

refletiva:

40394544441251821

prata (01)

5041464445O241821

60

45474546O231820

70

52514950O191617

80

58535855O141213

O

12174630O91411

10

12174630O91411

20

12184630O91411

Película

.............. - ......
30 14204732O91411

refletiva:

4014214633O81411

fumê (02)

5015224933O81310

60

20234933O7139

70

4034 43O6128

80

52456052O496

O

11214432O101311

10

11214432 1011

20

11214932O101311

Película

3012234833O
10 .....
1311

40 ....

...

.......13refletiva:
14254734O 11

bronze (03)

5016264935O91311

60

21295037O81310

70

40365644O7129

80

52465952O596

O

18315340O101312
.... 10 1831 40O101312

20

18335340O101312

Película

3019325441O101311

refletiva:

4020325441O91311

verde (04)

5024345442O91311

60

37345442O81310

70

46415848O7128

80

55506054O595

O

23505651O141112

10

23505651O141112

20

23505751O141112

Película

3024525752O131112

refletiva:

4031545855O131112

ouro (05)

5034575555O121111

60

41565956O111011

70

43596059O1099

80

62616261O776

O

31234834O131312

10

31234834O131312

20

32234934O121312

Película

3034244935O121312

refletiva:

4040264935O111312

azul (06)

5039254936O111212

60

39295038O101211

70
41375243o8119

80

61546352O697
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TABELA 30 - Características Óticas para Ângulos de Incidência Variados:
POLICARBONATOS E ACRÍLICO

Ângulo·

Refletância(%)
Transmitância (%)

Material
uv

VISIVTotaluvVisIVTotal

300.389_

380.,.1lID.780.2000 IIID. 300 81000 lIDl3008380_380 .,. lIIIl : 710 81000 lIIIl 300.2000 •••

O

II121212O848180

10

II121212O848180

20

II131212O838180

PolicaIbonato

30II131212O8281

40

15141514O808077
incolor(01) 50

17171616O757874

60

18222522O697369

70

31333735O576058

80

555156
•

56 O354137

O

6788O295338
10

6788O295338
20

6788O285337

Policarbonato

30 898O275236

cinza-fumê

4098II9O255034
(02)

50II101311O224832

60

14131815O194529

70

28192824O153522

80

48484948O82112

O

6898O516253

10

6898O516253

20

6898O506153

Policarbonato

30
7898O486052

40

991110O465950
bronze(03) 50

11101412O415646

60

15131916O365342

70

29222724O304333

80

54455148O152720

O

9101111O687870

10

9101111O687870

20

10101111O677769

Policarbonato...30

10101111O657768

40

14111412O647667

verde(04) 50
14

151715O607363

60

17182119O537059................... 70 28283631O436149

80

53515352O273730

O

791010O698071

10

791010O698071

20

891110O698071

Policarbonato....30

9101110O677970.................40 12101312O657868

azul(05) 50
12

131513O617665

60

16171817O567360.....
o ••••••••••••••••

70 27293531O446150

80

54485351O273830

O

911111170888285
..................

...............
10 911111170888285

20

10II12II70878284
Acrílico:

30
1010121169 868183. ...... - .......

................ - .............

incolor(01)

40
1212141367 848082

50

1414171561797977

60

2021222154707372

70

3134353347585960
...... 563237413980 575953
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6.2.1 CARACTERÍSTICAS ÓTICAS DENTRO DO ESPECTRO TOTAL

As Figuras 88 a 118 representam a variação dos valores de R, Te A* com o

ângulo de incidência da radiação solar, levando-se em consideração o espectro total

da mesma, apresentando os seguintes tipos de materiais:

FIGURAS 88 a 90 - Variação de R, T e A em relação ao ângulo de incidência:

VIDROS COMUNS

FIGURA 91 a 96 - Variação de R, T e A em relação ao ângulo de incidência:

VIDROS LAMINADOS

FIGURA 97 a 99 - Variação de R, T e A em relação ao ângulo de incidência:

VIDROS LAMINADOS REFLETIVOS

FIGURA 100 a 101 - Variação de R, T e A em relação ao ângulo de incidência:

VIDROS REFLETIVOS PIROLÍTICOS

FIGURA 102 a 107 - Variação de R, T e A em relação ao ângulo de incidência:

VIDROS REFLETIVOS A VÁCUO

FIGURA 108 a 111 - Variação de R, T e A em relação ao ângulo de incidência:

PELÍCULAS

FIGURA 112 a 114 - Variação de R, T e A em relação ao ângulo de incidência:

PELÍCULAS REFLETIVAS

FIGURA 115 a 118 - Variação de R, T e A em relação ao ângulo de incidência:

POLICARBONATOS E ACRÍLICO

* Os valores de A são obtidos matematicamente fazendo-se R + T + A= lOO%.
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VIDROS COMUNS

VIDRO COMUM INCOLOR - 3mm(01) 5mm(02) e 8mm(03)

10080604020
o

o

100

80 . - --- ---R
.- 1 ~~I--T 3mm

cft.

-A"-" ~ 60
W

j V___ RC9 ~
---T 5mm

~ ___ AZ
W

40
o J /\o:: --+-R

W
--+-T 8mma... --+-A

ÂNGULO DE INCIDÊNCIA

FIGURA 88: Variação de R, T e A em relação ao ângulo de incidência- Vidros
comuns incolores

10080604020
o

O

100...,VIDRO COMUM - VERDE(04) AZUL(07)

80

.- 60j l-R;::R

o"-"
--TVerde

~ W

--- --A
C9 ~

401 ~~

~ ---R
Z

---T AzulW
-••O ---A

o:: wa... 20

ÂNGULO DE INCIDÊNCIA

FIGURA 89: Variação de R, T e A em relação ao ângulo de incidência- Vidros
comuns verde e azul
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10080604020
o .

O

100..., VIDRO COMUM - BRONZE(05) CINZA(06)

80

- 6Dj l-R'::R

o- --T Bronze
~ W

--A
<.9

«
4Df

;;
~~~

I- I ____ R
Z W

----T Cinza

O
---A

o::: WQ.. 20

ÂNGULO DE INCIDÊNCIA

FIGURA 90: Variação de R, T e A em relação ao ângulo de incidência- Vidros
comuns bronze e cinza

VIDROS LAMINADOS

100..., VIDRO LAMINADO- INCOLOR(01)

--R
--T

80~ --A
..-..
~o-:2: 60

w C)«I-z 40w Üo:::wo... 20

o
O 20 40 60 80 100

ÂNGULO DE INCIDÊNCIA

FIGURA 91: Variação de R, T e A em relação ao ângulo de incidência- Vidro
laminado incolor
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100 ....• VIDRO LAMINADO- VERDE(02)

--R
--T

80-t --A

10080604020

o
O

20

;Ro-
~ 60
W
<.9«l-
a] 40
O
o::
w
a...

ÂNGULO DE INCIDÊNCIA

FIGURA 92: Variação de R, T e A em relação ao ângulo de incidência- Vidro
laminado verde

10080604020
O .

O

100..., VIDRO LAMINADO- BRONZE CLARO(03) BRONZE ESCU

80

.--..

••.~ /--R~

601

••
--T Br.claro

o
•-

~ --A
w

<.9
~

~---~~

~RZ

4°1
~T Br.escuro

w
O •• ~Ao::
wa... 20

ÂNGULO DE INCIDÊNCIA

FIGURA 93: Variação de R, T e A em relação ao ângulo de incidência- Vidros
laminados bronze-c1aro e bronze-escuro
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10080604020

VIDRO LAMINADO- FUMÊ(05) ROSA(07)

o .
O

100

80

...•...•• /
--R~

BOi

o
--T Fumê

-
~

--A

W
•<.? •-« I-

401

----

~

......- RZ ••
......- T Rosa

w
Ü ......- A

a:::
wa..

20

ÂNGULO DE INCIDÊNCIA

FIGURA 94: Variação de R T e A em relação ao ângulo de incidência- Vidros
laminados fumê e rosa

100..., VIDRO LAMINADO- AZUL CLARO(06) AZUL ESCURO(08)

10080604020
O .

O

80

...•...•• BOi

~

~J
--Ro -~ --T Az.c1aro

w
•••

~

---A

I-
4°i

z •
-~

~R
w

•••ü
.~

......-TAz.escuroa:::
~Aw a.. 20

ÂNGULO DE INCIDÊNCIA

FIGURA 95: Variação de R T e A em relação ao ângulo de incidência- Vidros
laminados azul-claro e azul-escuro
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100~ VIDRO LAMINADO REFLETIVO- PRATA ESCURO(02)

--R
--T

80-1 --A
........•

tf?••....••.~ 60
W <.94:I-Z 40W Oa:::wa.. 20

o
O 20 40 60 80 100

ÂNGULO DE INCIDÊNCIA

FIGlJRA 98: Variação de R, T e A em relação ao ângulo de incidência- Vidro
lamillado refletivo prata-escuro

10080

--R
--T
--A

604020

VIDRO LAMINADO REFLETIVO- PRATA (03)

O .
O

20

.........

tf?
••....••.

~ 60
w
<.9
4:IZ
W 40
O
a:::
w
a..

ÂNGULO DE INCIDÊNCIA

FIGURA 99: Variação de R, T e A em relação ao ângulo de incidência- Vidro
lamillado refletivo prata
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VIDROS REFLETIVOS PIROLÍTICOS

10080604020

VIDRO REFL. PIROLíllCO- VERDE(01) BRONZE(02) CI

o

O

100

80 ---R

I

--T Verde

...-..
I~

--A
o "-' 60:2E w

1

-

~

<.9

----R

~

----T Bronze

Z

----A
W

40

O J
a::: ••

I~\~R
W

•-LQ..
~T Cinza

----
~A

ÂNGULO DE INCIDÊNCIA

FIGURA 100: Variação de R, T e A em relação ao ângulo de incidência- Vidros
refletivos pirolíticos verde. bronze e cinza-fumê

VIDRO REFL. PIROLíTICO- PRA TA(04)100

80

...-..
~o"-'
:2E 60
w
<.9
~IZ
W 40
O
a:::
w
Q..

20

o
O 20 40

--R
--T
--A

60 80 100

ÂNGULO DE INCIDÊNCIA

FIGURA 101: Variação de R, T e A em relação ao ângulo de incidência- Vidro
refletivo pirolítico DI'ata
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VIDROS REFLETIVOS A VÁCUO

VIDRO REFL. A VÁCUO - PRATA

Neutro(O 1) Médio(02) Escuro(03)
100

80

-
<ft."-"2 60

W G
~zw

40

Ü a:::wa..
20

o

O 20 40 60 80

--R
--T Claro
--A

---R
---T Médio
---A
~R
~T Escuro
~A

100

ÂNGULO DE INCIDÊNCIA

FIGURA 102: Variação de R, T e A em relação ao ângulo de incidência- Vidros
refletivos a vácuo prata

40

VIDRO REFL. A VÁCUO - BRONZE

C/aro(04) Médio(05) Escuro(06)
100

80

-
<ft."-"2 60
W
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Wü
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a..

20

o
O 20 40 60 80

--R
--T Claro
--A

___ R
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___ A

~R
~T Escuro
~A

100

ÂNGULO DE INCIDÊNCIA

FIGURA 103: Variação de R, T e A em relação ao ângulo de incidência- Vidros
refletivos a vácuo bronze
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VIDRO REFL. A VÁCUO - AZUL

C/aro(07) Médio(08) Escuro(09)
100

80

-
#.
:f 60
w
C)

~Z
WÜ
o:::
w
a..

20

o

O 20 40 60 80

170

--R
--T Claro
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___ R

---T Médio
___ A

-+-R
-+-T Escuro
-+-A

100

ÂNGULO DE INCIDÊNCIA

FIGURA 104: Variação de R, T e A em relação ao ângulo de incidência- Vidros
refletivos a vácuo azul

VIDRO REFL. A VÁCUO - AZUL INTENSO
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-+-T Escuro
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100

ÂNGULO DE INCIDÊNCIA

FIGURA 105: Variação de R, T e A em relação ao ângulo de incidência- Vidros
refletivos a vácuo azul intenso
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VIDRO REFL. A VÁCUO - TERRA(13)100.,

80

-.
cf?"--'
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w
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20
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O 20 40
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--T
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ÂNGULO DE INCIDÊNCIA

FIGURA 106: Variação de R T e A em relação ao ângulo de incidência- Vidro
refletivo a vácuo terra

10080604020
O .

O

100., VIDRO REFL. A VÁCUO- GUARDIAN AZUL(01) VERDE(02
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-.
~

6°l '\/--Ro "--'~ --T Azulw <.9

--A
« ~z 40 A~Rw O

~T Verde
a:::

~Aw CL
20

ÂNGULO DE INCIDÊNCIA

FIGURA 107: Variação de R T e A em relação ao ângulo de incidência- Vidros
refletivos a vácuo s!Uardian azul e verde
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PELÍCULAS

20-4--Â--Â--Â--Â

PELíCULAS- FUMÊ

G20(01) G35(02) G50(03) G70(04)
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FIGURA 108: Variação de R, T e A em relação ao ângulo de incidência
Películas fumê
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FIGURA 109: Variação de R, T e A em relação ao ângulo de incidência- Película
museum



PELíCULA- VIOLETA G05(06) e BRONZE(07)
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FIGURA 110: Variação de R, T e A em relação ao ângulo de incidência
Películas violeta G05 e bronze

PELíCULA- VERDE(08)100

80-
~o--
~ 60
w
C>«
I--z
W 40
O
o::
w
CL

20

O

O 20 40

--R
--T
--A

60 80 100

ÂNGULO DE INCIDÊNCIA

FIGURA 111: Variação de R, T e A em relação ao ângulo de incidência- Película
verde
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PELÍCULAS REFLETIV AS

PELíCULA REFLETIVA- PRATA(01)100
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ÂNGULO DE INCIDÊNCIA

FIGURA 112: Variação de R, T e A em relação ao ângulo de incidência- Película
refletiva prata

PELíCULA REFLETlVA- FUMÊ(02) e BRONZE(03)
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FIGURA 113: Variação de R, T e A em relação ao ângulo de incidência
Películas refletivas fumê e bronze



175

10080604020
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FIGURA 114: Variação de R, T e A em relação ao ângulo de incidência
Películas refletivas verde. ouro e azul

POLICARBONATOS E ACRÍLICO
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FIGURA 115: Variação de R, T e A em relação ao ângulo de incidência
Poli carbonato incolor
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FIGURA 116: Variação de R, T e A em relação ao ângulo de incidência
Policarbonatos cinza-fumê e bronze
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6.2.1.1. Comentários

Os seguintes comentários a respeito das tabelas 23 a 30 e dos gráficos das

figuras 88 à 118 dizem respeito à variação das características óticas relacionadas ao

espectro total ensaiado:

* Deve-se levar em consideração que todos os vidros ensaiados possuem o

mesmo valor de refletividade na primeira interface, pois o índice de refração não

muda com a coloração do vidro. Dessa maneira, as diferenças entre os diversos

materiais nos gráficos de refletância são causadas pela variação da reflexão na

segunda interface, dependendo esta reflexão da energia que chega a essa interface,

que é função da absorção que a energia sofre ao longo da espessura do elemento.

Portanto, elemento com maior espessura ou maior coeficiente de absorção

apresentam redução nos valores de refletância.

* Os vidros comuns apresentam comportamentos à reflexão muito

semelhantes, com valores reduzidos, em torno de 7 a 10010 para ângulos até 40° e

após aumentando lentamente até 60° e depois mais rapidamente até 80°, com valores

superiores a 50%.
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Nestes vidros a absortância varia muito pouco ao longo dos ângulos, com

apenas um pequeno aumento entre 40 e 70°, fazendo com que a transmitância tenha

um comportamento de variação oposto à refletância.

* Os vidros laminados possuem o gráfico de refletância muito próximo dos

vidros comuns que são usados como base nas suas composições, com valores um

pouco inferiores devido à maior absorção causada pela diferença de espessura e pela

camada de butira!.

A absortância nestes elementos varia muito pouco, com um pequeno aumento

a partir de 40° em todos os laminados ensaiados. Com exceção do incolor, do verde e

do azul claro, possuem uma absortância bastante elevada, acima de 40%.

A transmitância nesse vidro varia como nos vidros comuns.

* Os laminados refletivos têm as variações das características óticas de

acordo com o vidro refletivo base de suas composições.

* Os vidros refletivos pirolíticos verde, bronze e cinza não apresentam

valores de refletância que justifiquem o nome de refletivos, pois possuem valores

muito próximos aos vidros comuns bases de suas composições, o que indica que a

reflexão na segunda interface sofre pequena alteração devido ao tratamento

metalizado na face interna. Isto se deve principalmente ao vidro base colorido que

aumenta muito a absorção, reduzindo a energia que incide nessa face.

Por outro lado, a absortância é bastante elevada nesses vidros, em tomo de

60%, e pouco variável ao longo dos ângulos, apenas reduzindo para 80°.

O vidro pirolítico prata apresenta maior refletância e menor absortância por

ter menor espessura e o vidro base incolor.

* Os refletivos a vácuo Cebrace apresentam refletância superior à dos

pirolíticos e com variação menos acentuada nos ângulos maiores. Isto é causado pelo

aumento da refletância nos ângulos menores devido à maior parcela refletida na

segunda interface, onde localiza-se a camada metalizada. Por esse fato a soma da

reflexão nas duas interfaces se altera muito pouco, pois em ângulos menores é grande

devido à maior reflexão na segunda interface, sendo pequena na primeira, ocorrendo

o oposto nos ângulos maiores.

A absortância é também elevada nesses vidros, o que juntamente com a

grande refletância reduz drasticamente a transmitância. A exceção é o vidro azul

claro que possui uma transmitância um pouco superior.
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* Os vidros a vácuo Guardian apresentam valores de refletância equivalentes

entre si e menores que os Cebrace, tendo valores semelhantes aos pirolíticos,

diferindo entre si pela absorção maior do vidro verde, o que implica em uma redução

de transmitância deste vidro em relação ao azul.

*Todos os vidros a vácuo apresentam uma queda brusca da absortância para o

ângulo de 80°, diferença principal de comportamento para os vidros comuns.

* As películas comuns, com exceção da verde, apresentam comportamentos

semelhantes. A curva de variação de R praticamente se repete para todas, sendo

muito próxima da do vidro comum incolor, usado como substrato para o ensaio, o

que indica a ínfima influência da película nesta característica do conjunto.

A absortância varia muito pouco para uma mesma película apenas

diminuindo para 80°, mas varia significativamente de um tipo para outro, de acordo

com a coloração, sendo menor para a incolor e crescendo com a tonalidade mais

escura até a violeta e bronze, que possuem valores praticamente iguais. A

transmitância varia então, de uma película para outra, de acordo com a razão inversa

da absortância.

A película verde difere das demais por apresentar maior reflexão, o que

identifica um pequeno caráter refletivo. A sua absortância é semelhante à violeta e à

bronze, o que somado à maior reflexão resulta na menor transmissão do espectro

total entre todas as películas deste tipo.

* As películas refletivas diferem das comuns principalmente no gráfico de

refletância, pois sofrem pequeno aumento nos valores de R nos ângulos maiores,

pelo mesmo motivo observado nos vidros Cebrace.

Observa-se que, embora sejam chamadas de refletivas, todas possuem um

valor elevado de absortância. Somente a prata e a ouro possuem a refletância

superior à absortância.

A transmitância é então muito reduzida para todos os tipos em todos os

ângulos.

* Os poli carbonatos e o acrílico possuem comportamentos em todas as

características óticas muito semelhantes aos vidros comuns de mesma coloração.
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6.2.2. TRANSMITÂNCIA DA LUZ VISÍVEL

Os valores de Transmitância da Luz Visível (Tv) foram apresentados

anteriormente nas tabelas 23 a 30, na coluna de transmissão do espectro visível,

estando os gráficos de variação desta característica com o ângulo de incidência

apresentados nas Figuras 135 a 145 do Capítulo 7, juntamente com os gráficos de Tv

relativa, pois a análise conjunta desses dois parâmetros é mais esc1arecedora,

facilitando a discussão e o entendimento do processo de variação dos valores dos

mesmos com o ângulo de incidência.



7. ANÁLISE DOS RESULTADOS

7.1. ANÁLISE COMPARATIVA DAS CARACTERÍSTICAS ÓTICAS E DOS

PARÂMETROS DE DESEMPENHO TÉRMICO E VISUAL

Neste capítulo a preocupação principal é de que maneira a grande quantidade

de dados obtidos pode ser transformada de forma prática em valores de fácil

observação e utilização pelo projetista.

Embora os dados já obtidos possam ser utilizados diretamente em cálculos e

processos computacionais para análise de conforto, busca-se em uma primeira idéia o

fornecimento de ferramentas de fácil acesso e uso simplificado, de forma a facilitar a

utilização dos dados, através de tabelas e gráficos, aumentando a abrangência prática

e disponibilizando os conhecimentos obtidos a um número maior de usuários.

Para que isso seja possível é necessário estabelecer relacionamentos entre os

resultados dos diferentes produtos, para que a diferenciação entre eles no uso seja

clara e as implicações em relação ao conforto visual e térmico, devido à

especificação de determinado elemento, possam ser previamente observadas.

7.1.1. DESEMPENHO ASSOCIADO AO CONFORTO TÉRMICO

As Tabelas 31 a 38 enumeram os valores de Refletância, Transmitância,

Absortância e Fator de Calor Solar (FCS=T+N;.A) dos elementos, relacionando-os

aos valores do elemento padrão de referência geral ou dentro de cada grupo.

Os valores de FCS e FCS relativo são apresentados para visualização e

definição sobre a possibilidade de adoção do Coeficiente de Admissão de Calor

(CAC), pois, para que possamos adotar um fator de correção desse tipo, a razão entre

o valor de FCS obtido para o elemento adotado como padrão de referência, e o valor

inerente ao elemento em análise, deve manter-se constante para os diferentes ângulos
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de incidência, ou seja, o CAC deve ser um valor único para determinado elemento

para que possa ser utilizado no cálculo simplificado de ganhos de calor solar.

O uso do FCSrel permite também, a partir do valor médio de seu valor para

cada ângulo, dentro de um conjunto de elementos com comportamento semelhante, o

estabelecimento de um elemento hipotético que reproduza o comportamento médio

de variação do FCS com o ângulo de incidência para o conjunto. Esse elemento terá

valores partindo de 1 para incidência normal e terminando em O para 90°. A

proposição de adoção desse elemento é uma conclusão importante desse trabalho.

O valor de FCSrel é calculado dividindo-se os valores de FCS de cada

ângulos pelo o valor para incidência normal.

Os valores de Ulhe adotados nas tabelas estão de acordo com os valores

calculados no item 3.1.3., sendo adotado, para essa finalidade, a velocidade do vento

(Vo) igual a 2 m/s. Posteriormente será realizado um estudo sobre a influência de Vo

na variação de CA C, para determinar-se de que maneira esse fato deve ser

considerado nas tabelas finais de Ganho de Calor Solar (GCS).

O elemento adotado como padrão de referência geral é o vidro comum

incolor de 3 mm e o elemento padrão de referência adotado dentro de cada grupo é

aquele que possui o maior valor de FCS. O uso de diferentes padrões de referência

para o conjunto é devido ao desconhecimento inicial do comportamento do grupo.

No caso dos vidros laminados refletivos o elemento de referência é o mesmo

já adotado para o vidro refletivo utilizado em sua composição. Supõe-se que seus

comportamentos óticos sejam semelhantes ao vidro refletivo que lhes deu origem.

Dessa forma foram adotados os seguintes padrões de referência dos grupos:

Vidros Comuns - vidro comum incolor 3 mm (O 1)

Vidros Laminados - vidro laminado incolor (O 1)

Vidros Refletivos Pirolíticos e Vidro Laminado Refletivo Prata - vidro

refletivo pirolítico prata (04)

Vidros Refletivos a Vácuo Cebrace e Vidros Laminados Refletivos Azul

claro e Prata escuro - vidro refletivo Cebrace azul claro (07)

Vidros Refletivos a Vácuo Guardian - vidro refletivo Guardian azul (01)

Películas não Refletivas - película museum (05)

Películas Refletivas - película refletiva prata (O 1)

Policarbonatos e Acrílico - policarbonato incolor (O 1)
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A seguir, a partir dos valores das tabelas, foram traçados os gráficos das

Figuras 119 a 134, sendo os elementos agrupados de acordo com o processo de

fabricação, ressaltando-se em todos os gráficos a linha do vidro 3 mm incolor e do

elemento adotado como padrão de referência para cada grupo.

A análise conjunta desses gráficos permite a identificação de forma mais clara

das relações de comparação existentes nos comportamentos óticos dos diversos

elementos e nos padrões de variação de suas características óticas com a variação do

ângulos de incidência da radiação solar.

TABELA 31 - Tabela de relacionamento de R, T, A e FCS: VIDROS COMUNS

Vidro Comum Incolor padrão de referência - 3mm (01)

R(%) T(%) A(%) FCS U/he

10 85 5 .. 0,87 ....•
10 85 5 0,87
10 85 5 0,87
11 8-4 5 0,8~ .
12 83 5 0,85 H .0,430·
15 80 5 0,82
19 75 6 0,78
31 63 6 0,65 .
55 39 6 0,42

Vidro Comum - Incolor 3mm (01)

Ângulo

R(%)T(%)A(%)FCSTrelat.Arelat.FCSrelat.CAC/3mm
O

10855,...0,87),00 ........ ),00 1,00 1,00
10

10855.........0,~7 ...... Loo ........ ),00 .......... ),00 ............. ),00 ....
20

108550,871,001,001,001,00
30

118450,860,991,010,991,00
40

1283............5............0,8~.......... Q,97..........),17 ............Q,~8.. ....),00 ....
50

15805 0,82 0,94 1,09 0,941,00
60

197560,780,881,230,891,00,70 31636.... OA5 ....•...... Q,74.............)~~ ........... O,7?...............),W..
80

553960,42 0,46 1,40 0,48 1,00

Vidro Comum - Incolor 5mm (02)Ângulo
R(%)T(%)A(%)FCSTrelat.Arelat.FCSrelat.CAC/3mm

O

108190,851,001,001,000,98
10

108190,851,00...1,001,000,98
20

108190,851,000,991,000,98
30

118090,840,981,000,980,97
40

1278100,82 . 0,96 1,11 0,97 0,97
50

14751~...............0,89...... H..9,93H ............~,16...............9,~4........... A?( ....
60

1871110,760,881,190,890,98
70

3060100,64 0,741,100,76 ..O,9~
80

5336110,41 ___ 0,441,120,480,97

* No cálculo de U foi adotado Â-vidro=lW/rnKe Â-policarbonatoe acrílico= O,2W/mK
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Vidro Comum - Incolor 8mm (03)

T(%) A(%) FCS Trelat. AreIa!. FCSrela!. CAC/3mm
77 14 0,84 0,91 1,00 1,00 0,96
77 14 0,84 0,91 1,00 1,00 0,96
77 nn nnnI4nnnnnO,83nnnnnO,91n. n.. a,?? nnnnnl,qonnnnno,96n
76 14 0,83 0,91 1,00 0,99 0,96
75 15 0,81 0,90 1,06 0,97 0,96
71 16 0,78nnO,?0 nnnnnl,10 . nn9,94 n n nnnn nO,96n
66 17 0,74 0,88 1,19 0,88 0,95
55 16 0,62 0,88 1,14 0,75 0,96
33 16 0,40 0,84 1,11 0,47 0,95

Vidro Comum - Verde (04)

T(%) A(%) FCS Trelat. AreIa!. FCSrela!. CAC/3mm
54 nnHn}?n nnnnQ)lnnn nn.n.9'.~nnnnnnl,OO nn.nnnnl,09. nnnnnnO,8.~H
54 39 0,71 0,64 1,00 1,00 0,81
53 39 0,70 0,63 1,01 0,990,81
52 40nnO,69nnnnnOA2n ),02 n nnnnnO,98.. n.nnnnnO,80n
50 40 0,68 0,61 1,04 0,96 0,80
46 42 0,65 0,58 1,09 0,91 0,79
43 n~~ nO,61nn nn9,57nnnnnl,10nnnnno,8.6 nnnnnnO,79n
35 39 0,52 0,55 1,02 0,73 0,79
20 31 0,33 0,50 0,80 0,46 0,79

Vidro Comum - Bronze (05)

A(%) FCS Trelat. AreIat. FCSrela!. CAC/3mm
38 0,71 0,65 . 1,00 1,00 0,82
38 0,71 0,65 1,00 1,00 0,82
38 0,70 0,63 1,01 0,99 0,81
40 0,70 0,62 1,05 0,98 0,81
40 0,68 0,61 1,07 0,96 0,80
41 0,65 0,59 1,10 0,91 0,80
42 0,62 0,58 1,12 0,870,79
40 n.O,52n..nnn.O,54n ..nnnn.I,07 nnnnnnnO,?3 nn..nnn.nnO'??n..
35 0,33 0,47 0,93 0,47 0,80

Vidro Comum - Cinza (06)

T(%) A(%) FCS Trelat. AreIa!. FCSrelat. CAC/3mm
49 44 nnnnnQ,68.nnnnnnO,5.?n 1,00 nnnnnnl,Oonnnnnnn9,7~nn
49 44 0,68 0,57 1,00 1,00 0,78
48 45 0,67 0,56 1,03 0,99 0,77
47nnn ... n45nn .. nO,66n nnnnnO,56nnnnnnl,03nnnnnnnO,?8 nn nnnnO,77n
44 47 0,64 0,54 . 1,07 0,95 0,76
41 47 0,61 0,52 1,08 0,91 0,75
38 49 0,59 0,50 1,12 0,87 0,76
29 46 0,49 0,47 1,05 0,73 0,75
16 38 0,32 0,41 0,86 0,47 0,77

Vidro Comum - Azul (07)

T(%) A(%) FCS Trela!. Arelat. FCSrelat. CAC/3mm
40 53 0,63 0,47 1,00 1,00 0,72
40 .nnn 5.~nn nnO,63 n nnnO'~7 nnn..l,()() ..nnnn..nl,()() n nnn..nO,77n.
39 54 0,62 0,46 1,03 0,99 0,71
38 54 0,61 0,45 1,03 0,97 0,71
36 .nnnnnn55.nn nn9,60nnnnO,~3nnn nnnl.l:l5.n .. n.nnn(),?5 nnnnnnn9,7()n
33 57 0,57 0,41 1,08 0,91 0,70
30 57 0,54 0,40 1,08 0,86 0,70
24 nnnnnn52nnn nnO,46nn nnO,3~n . nnO,9.9nnnnnnn.O,73nnnnnnnnO,70nn
12 40 0,30 0,32 0,77 0,47 0,71
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FIGURA 119 - Variação de T (a) e A (b) com o ângulo de incidência: VIDROS
COMUNS



0.0 .
O 20 40 60

ÂNGULO DE INCID!:NCIA

(a)

199

-Á-lnc.3mm-pad
--lnc.5mm
--lnc.8mm
--Verde
--Bronze

Cinza
--Azul

80

VIDROS COMUNS
1.0

0.8

o 0.6>+:l(tJe(f)() 0.4LL

0.2

0.0 .
o 20 40 60

ÂNGULO DE INCID!:NCIA

(b)

-Á-lnc.3mm-pad
--lnc.5mm
--lnc.8mm
--Verde
--Bronze

Cinza
--Azul

80

FIGURA 120 - Variação de FCS (a) e FCSrel (b) com o ângulo de incidência:
VIDROS COMUNS



200

VIDROS LAMINADOS
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FIGURA 121 - Variação de T (a) e A (b) com o ângulo de incidência: VIDROS
LAMINADOS
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FIGURA 122 - Variação de FCS (a) e FCSrel (b) com o ângulo de incidência:
VIDROS LAMINADOS
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VIDROS LAMINADOS REFLETIVOS
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FIGURA 123 - Variação de T (a) e A (b) com o ângulo de incidência: VIDROS
LAMINADOS REFLETIVOS
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FIGURA 134 - Variação de FCS (a) e FCSrel (b) com o ângulo de incidência:
POLICARBONATOS E ACRÍLICOS
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FIGURA 136 - Variação de Tv com o ângulo de incidência: VIDROS
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FIGURA 138 - Variação de Tv (a) e Tvrel (b) com o ângulo de incidência: VIDROS
LAMINADOS REFLETIVOS
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FIGURA 140 - Variação de Tv com o ângulo de incidência: VIDROS
REFLETIVOS A VÁCUO: 1 a 7 (a) e 7 a 13 (b)
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FIGURA 141 - Variação de Tvrel com o ângulo de incidência: VIDROS
REFLETIVOS A VÁCUO: 1 a 7 (a) e 7 a 13 (b)
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REFLETIVOS A VÁCUO GUARDIAN



236

8040 60

ÂNGULO DE INCID~NCIA

20

PELiCULAS

o .
O

pad01-A-Inc. 3mm-
-FumêG20
--FumêG35
--FumêG50

FumêG75
Museum-pad.Á -Á-

--Á --Á_ --Á __ Á~ --Violeta GOS

Á --- -Á-Á __ Á ~ --Bronze

80-4-Á- __ ~\ V,,~

100

..J
LU

~
~>
N 60
::>
..J
O
~
~ 40
~
cnz«
o:::I- 20
~o

(a)

1.0

0.8

eu 0.6> +::euã)...> 0.4.-

0.2

0.0 .
O

PELiCULAS

20 40 60

ÂNGULO DE INCID~NCIA

-A-lnc.3mm-pad01
--FumêG20
--FumêG35
--FumêG50

FumêG75
-Á- Museum-pad.
--Violeta GOS
--Bronze
--Verde

ao

(b)

FIGURA 143 - Variação de Tv (a) e Tvrel (b) com o ângulo de incidência:
PELÍCULAS
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FIGURA 144 - Variação de Tv (a) e Tvrel (b) com o ângulo de incidência:
PELÍCULAS REFLETIVAS



238

80

-~ Inc.3mm-pad01
-~ Incolor-pad
--Cinza fumê
--Bronze
--Verde
--Azul
--Acrllico Inc.
-Â- Bronze-pad02

20 40 60

ÂNGULO DE INCID~NCIA

POLlCARBONA TOS e ACRíLICO

o .
O

100

._.~~ ~i-------.-.-.-~--,
...J 60q:O

~
~ 40
~
cnz
g 20
w
O*

(a)

POLICARBONA TOS e ACRíLICO

1.0

0.8

~
0.6

+J
ca!~ 0.4

0.2

0.0 .
O 20 40 60

ÂNGULO DE INCID~NCIA

~lnc.3mm-pad01
-Â-I ncolor-pad
--Cinza fumê
--Bronze
--Verde
--Azul
--Acrllico Inc.
-Â- Bronze-pad02

80

(b)

FIGURA 145 - Variação de Tv (a) e Tvrel (b) com o ângulo de incidência:
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FIGURA 150 - Relação de Seletividade Luz/Calor: VIDROS REFLETIVOS A
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FIGURA 151 - Relação de Seletividade Luz/Calor: PELÍCULAS
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FIGURA 152 - Relação de Seletividade Luz/Calor: PELÍCULAS REFLETIVAS
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FIGURA 153 - Relação de Seletividade Luz/Calor: POLICARBONATOS E
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FIGURA 154 - Comportamento espectrofotométrico para a Reflexão (a) e a
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FIGURA 155 - Variação do FCS (a) e da Tv (b) com o ângulo de incidência:
elementos transparentes INCOLORES
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FIGURA 156 - Variação da relação SLC com o ângulo de incidência: elementos
transparentes INCOLORES

Os elementos transparentes incolores possuem poucas diferenças de

comportamento nos gráficos resultantes do espectrofotômetro, no entanto apresentam

uma diferença importante que pode definir a escolha ou não do vidro laminado, da

película ou do policarbonato, os quais não permitem a passagem do UV. Esse fato

ocorre em todas as colorações de elementos transparentes devendo ser levado em

consideração na especificação.

Entre esses elementos as curvas de variação do FCS e da Tv não apresentam

diferenças de valores maiores que 10%, certamente não servindo como parâmetro de

escolha. O valor máximo do FCS é de 0,87(comum) e o mínimo de 0,82(película

comum). Para Tv temos 89'l.lo(comum e acrílico) e 80%(película).

O mesmo se identifica no gráfico da relação SLC, em que os valores de todos

os elementos praticamente coincidem.
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FIGURA 157 - Comportamento espectrofotométrico para a Reflexão (a) e a
Transmissão (b) dos elementos transparentes VERDES - Ângulo
de incidência de 60°
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FIGURA 158 - Variação do FCS (a) e da Tv (b) com o ângulo de incidência:
elementos transparentes VERDES
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FIGURA 159 - Variação da relação SLC com o ângulo de incidência: elementos
transparentes VERDES

Os elementos dessa coloração, juntamente com os azuis, são os que

apresentam maiores diferenças de comportamento entre os diferentes tipos.

No gráfico de reflexão observa-se que as películas refletem seletivamente

mais o IV enquanto o vidro comum e os refletivos refletem menos. No gráfico de

transmissão fica clara a causa das diferenças, pois enquanto o vidro comum, e os

vidros que têm ele como base na sua composição, como o laminado 09, o pirolítico e

o a vácuo guardian têm uma transmissão maior no visível que no IV, os demais

elementos não apresentam esse comportamento.

Os valores do FCS para incidência normal variam para esses elementos desde

0,8(policarbonato) a 0,2(película refletiva), enquanto a Tv varia de 71%(comum) a

10%(película refletiva), o que demonstra a grande variedade de escolha dentre os

elementos verdes. Deve-se observar, no entanto, que existem dentro do grupo

diferentes tonalidades da cor verde o que influi nesse sentido.

Também na relação SLC ocorrem grandes diferenças, com o vidro comum, o

laminado e o Guardian apresentando maiores valores, e as películas e o policarbonato

os menores.
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FIGURA 160 - Comportamento espectrofotométrico para a Reflexão (a) e a
Transmissão (b) dos elementos transparentes BRONZE - Ângulo
de incidência de 60°
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FIGURA 161 - Variação do FCS (a) e da Tv (b) com o ângulo de incidência:
elementos transparentes BRONZE
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FIGURA 162 - Variação da relação SLC com o ângulo de incidência: elementos
transparentes BRONZE

Entre os elementos de coloração bronze existem poucas diferenças na curva

espectrofotométrica de reflexão, apenas a película refletiva reflete mais o IV. No

entanto, a curva da transmissão apresenta comportamentos variáveis, com os

materiais, com exceção do refletivo a vácuo e da película refletiva, mostrando uma

maior transmissão no IV, decaindo para o visível e ainda mais para o UV. A película

comum tem o comportamento mais acentuado neste sentido.

Temos com essa coloração elementos com FCS de 0,71(comum) a

0,27(película refletiva) e com Tv variando de 58%(comum) a 10%(película refletiva),

com ampla escolha para o projetista, tendo em vista também as diferentes tonalidades

de bronze apresentadas.

Os valores de SLC apresentam os menores valores da relação para a película

comum, reflexo da baixa transmissão no visível, e os maiores para o vidro comum.
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FIGURA 163 - Comportamento espectrofotométrico para a Reflexão (a) e a
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Ângulo de incidência de 600
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FIGURA 164 - Variação do FCS (a) e da Tv (b) com o ângulo de incidência:
elementos transparentes CINZA FUMÊ
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FIGURA 165 - Variação da relação SLC com o ângulo de incidência: elementos
transparentes CINZA FUMÊ

Os comportamentos espectrofotométricos dos elementos cinza-fumê à

reflexão e à transmissão são muito semelhantes aos bronzes para todos os tipos de

elementos.

Os valores de FCS nos elementos apresentados no gráfico variam de

0,74(comum) a 0,21(vácuo prata escuro) e os da Tv de 51%(comum e película) a

8%(vácuo prata escuro). Deve-se observar que com essa coloração existem mais

tonalidades, principalmente mais escuras, que foram ensaiadas mas não estão aqui

apresentadas.

O vidro comum apresenta a relação SLC mais elevada dentre os elementos

bronze, enquanto o policarbonato tem a menor relação proporcional entre o ganho de

luz visível e calor.
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FIGURA 166 - Comportamento espectrofotométrico para a Reflexão (a) e a
Transmissão (b) dos elementos transparentes AZUIS - Ângulo de
incidência de 60°
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FIGURA 167 - Variação do FCS (a) e da Tv (b) com o ângulo de incidência:
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FIGURA 168 - Variação da relação SLC com o ângulo de incidência: elementos
transparentes AZUIS

Dentre os elementos azuis existe também uma grande variedade de escolha.

As curvas de reflexão dos elementos dessa coloração são muito semelhantes,

com exceção da película refletiva que sofre grande diminuição da reflexão no visível.

As curvas de transmissão apresentam aumento dos valores para os comprimentos de

onda da região do visível, principalmente próximos do azul, para o vidro comum, os

laminados e o policarbonato. Os demais elementos não têm essa característica muito

saliente.

A variação do FCS é ampla, entre 0,81(laminado 06) e 0,28(película

refletiva), o mesmo ocorrendo com o valor de Tv que varia entre 78%(laminado 06) e

13%(película refletiva).

A relação de seletividade luzJcalor é maior no vidro laminado e no refletivo a

vácuo Guardian, enquanto o laminado 08 apresenta a menor relação SLC.
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variação do FCS dos materiais de referência de cada grupo com o ângulo de

incidência, enquanto a figura 170 apresenta as curvas de variação de Tv.
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FIGURA 170: Variação da transmitância da luz visível do material de referência com

o ângulo de incidência
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FIGURA 171: Variação do CAC com a espessura dos vidros comuns, policarbonatos

e acrílico (Vo= 2 m/s e superficie vertical).
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FIGURA 177: Variação do CAL para diferentes espessuras de vidros com tratamento

metalizado superficial e vidro base incolor.
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FIGURA 178: Variação do CAL para diferentes espessuras de vidros com película de

proteção solar aderida e vidro base incolor,
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colorido.
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FIGURA 183: Variação do CAC com a espessura do conjunto do vidro larninado

misto com lâmina interna incolor (Vo= 2 rn/s e superficie vertical).
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FIGURA 184: Variação do CAL com a espessura do conjunto do vidro laminado

misto com lâmina interna incolor.
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Como exemplo, para ilustrar as considerações anteriores, a Figura 189

apresenta um gráfico comparativo de variação de CAC e CAL com a espessura entre

o vidro comum azul e os vidros refletivos a vácuo, larninado e larninado refletivo de

mesma coloração, mas que possuem o vidro base incolor, sendo a cor causada pela

camada metalizada ou pela película de laminação. Observa-se, nesse gráfico, que o

vidro que possui vidro base colorido, tem, com o aumento da espessura, uma redução

mais acentuada de CAC e CAL que os demais, sendo a redução do valor do CAL

ainda mais intensa que a de CA C.

0,9 , VIDROS AZUIS

O,S-f • * ~* *
~ --CAC-Comum
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- 0'7~ ~C'C.,.w~"
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~ _CAC_Lam.Vidrolncolor

<i _ CAL-Lam.Vidrolncolor
Ü 0,6 ~CAC-Lam.Refletivo

5 • --.Y , __ CAL-Lam.Refletivo
Ü
<{ 0,5

Ü ~ ••.'

O"J ·0,3 . I • I
4 5 6 7 8 9 10

ESPESSURA (mm)

FIGURA 189: Comparação entre a variação de CAC e CAL com a espessura para

diferentes tipos de vidros azuis

Na especificação de elementos transparentes que necessitem maior espessura,

quando não forem utilizadas proteções solares, para que se tenha uma melhor relação

entre ganhos de luz e calor propõe-se o uso dos seguintes elementos, dentre os que

fizeram parte desse estudo:

• Vidro comum ou laminado incolores - para as situações em que não existam

problemas de ofuscamento ou incidência de radiação solar direta .

• Vidro laminado com lâminas incolores e película colorida- quando há necessidade

de maior resistência mecânica e a situação apresenta média incidência de radiação

solar direta. Independente da espessura, a opção por esse tipo de vidro também é
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FIGURA 190- Irradiância Direta (WhIm2) Admitida Através do Elemento de Referência em
Superfícies Horizontais - São Carlos - SP
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FIGURA 191- Irradiância Direta (WhIm2) Admitida Através do Elemento de Referência em
Superfícies Vertícais com Diferentes Orientações - São Carlos - SP.



319

'w'

350

300

250

200

150

100

050

000

Difusa
Horizontal

Março-
Junho-
Setembro

Dezembro

06 07 08 09 1O 11 12 13 14 15 16 17 18 h

FIGURA 192- Irradiância Difusa (Wh/m2) Admitida Através do Elemento de Referência em
Superficies Horizontais - São Carlos - SP
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FIGURA 193- Irradiância Difusa (Wh/m2) Admitida Através do Elemento de Referência em
Superficies Verticais com Diferentes Orientações - São Carlos - SP.







No cálculo da componente celeste, geralmente é considerado o céu

homogêneo e que a luz proveniente de qualquer região do céu incida sobre a janela

em um ângulo normal, com Tv invariável, o que acarreta erros significativos. Na

verdade, a luminância do céu varia de acordo com a porção considerada,

principalmente nas regiões próximas do sol e do horizonte. Assim, para o cálculo mais

preciso da luz celeste, é necessário que se considere o valor da luminância de cada

parcela de céu e o ângulo de incidência da mesma sobre a superficie considerada.

O procedimento para esse cálculo é a obtenção dos parâmetros de luminância

relativa de cada parcela, que indica uma relação entre as luminância nos diferentes

pontos do céu, sendo esses valores calculados para a posição do sol em cada instante

considerado, através de método específico, conforme Perez et al 74, sendo a posição

de uma parcela no céu definida por sua altura angular em relação ao horizonte e por

seu azimute.

A luminância de cada parcela de céu foi calculada nesse trabalho

considerando-se o céu dividido conforme Figura 194, variando-se a altura e o azimute

de 10 em 10°, sendo os tamanhos das parcelas relacionados a essas dimensões

angulares e ao raio do círculo celeste na altura angular da parcela considerada.

Exemplo de parcela do Céu
=00

lRO°
FIGURA 194: Divisão da Abóbada do Céu para o cálculo da Luminância das parcelas

do céu
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FIGURA 196- Iluminância Direta (kLx) Admitida Através do Elemento de Referência em
Superficies Horizontais - São Carlos - SP
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FIGURA 197- Iluminância Direta (kLx) Admitida Através do Elemento de Referência em
Superficies Verticais com Diferentes Orientações - São Carlos - SP.
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FIGURA 198- lluminância Difusa (kLx) Admitida Através do Elemento de Referência em
Superficies Horizontais - São Carlos - SP
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FIGURA 199- lluminância Difusa (kLx) Admitida Através do Elemento de Referência em
Superfícies Verticais com Diferentes Orientações - São Carlos - SP.
















































