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RESUMO 
A cidade do Natal-RN tem grande disponibilidade de luz natural, entretanto seu uso 

não é sistematicamente explorado na arquitetura escolar. Neste contexto, esta pesquisa se 

propõe a determinar procedimentos para a análise de desempenho luminoso para projetos de 

escolas em Natal-RN. O método de análise é dividido em Fator de Céu Visível (FCV), 

simulação e comparação dos resultados. A flutuação do comportamento anual da luz 

determinou a adoção da simulação dinâmica como procedimento de obtenção de dados. A 

modelagem foi executada no programa SketchUp, a simulação foi realizada no programa 

Daysim e a tabulação dos dados foi feita por meio de planilhas eletrônicas no Excel. Os 

modelos analisados são salas de aula de dimensões 7,20m x 7,20m, com janelas com 

Percentual de Abertura de Fachada (PAF) de 20%, 40% e 50%, e com dispositivos de 

sombreamento como marquise, marquise inclinada, marquise com proteção lateral, marquise 

com vista frontal, marquise simples com três brises horizontais, marquise dupla, marquise 

dupla com três brises horizontais, além do uso da prateleira de luz nos modelos com PAF de 

40% e 50%. Os dados foram tratados em planilhas eletrônicas, com duas faixas de UDI: entre 

300lux e 2000lux e entre 300lux e 3000lux. A simulação foi realizada com o arquivo climático 

do ano de 2009 para a cidade de Natal-RN. As saídas gráficas são curvas de iluminância, 

isolinhas de UDI entre 300lux e 2000lux e tabelas com o índice de ocorrências de ofuscamento 

paro UDI entre 300lux e 3000lux. O melhor desempenho de UDI300-2000lux foi evidenciado para: 

Fase 1 (modelos com PAF de 20%), Fase 2 (modelos com PAF 40% e 50% com o uso da 

prateleira de luz). O melhor desempenho de UDI300-3000lux foi evidenciado para Fase 1 (PAF 

20% e 40% com a prateleira de luz), Fase 2 (PAF 40% e 50% com prateleira de luz). Os 

resultados comprovam que a obtenção de uma iluminação natural com qualidade depende 

principalmente da eficácia do sistema de sombreamento para evitar o ofuscamento, principal 

causa encontrada de desconforto luminoso. Recomendações bioclimáticas de aberturas 

grandes e sombreadas parcialmente (com incidência de radiação solar direta na abertura) 

resultaram em iluminâncias muito acima do critério de aceitação. O aumento da eficiência do 

sombreamento (de 73% a 91%) em aberturas de tamanho médio (PAF’s de 40% e 50%) 

reduziu ou eliminou o ofuscamento sem comprometer a profundidade de vão iluminado (de 

7,20m). Foi determinada a zona passiva para os modelos que tiveram um desempenho 

luminoso aceitável, possibilitando o cálculo da relação entre profundidade de da luz natural e 

a altura de verga de janela para os diferentes tamanhos de aberturas. A razão variou entre 

1,54 a 2,57 para o PAF de 20%, 40% e 50% respectivamente. Houve uma redução ou 

eliminação do ofuscamento na zona passiva, em relação ao uso da prateleira de luz. 

Palavras-chave: iluminação natural, Percentual de abertura de fachada (PAF) e 

sombreamento. 



 

ABSTRACT 
The city of Natal has a significant daylight availability, although it use isn’t systematically 

explored in schools architecture. In this context, this research aims to determine procedures 

for the analysis of the daylight performance in school design in Natal-RN. The method of 

analysis is divided in Visible Sky Factor (VSF), simulating and analyzing the results. The 

annual variation of the daylight behavior requires the adoption of dynamic simulation as data 

procedure. The classrooms were modelled in SketchUp, simulated in Daysim program and the 

results were assessed by means of spreadsheets in Microsoft Excel. The classrooms 

dimensions are 7.20mx 7.20m, with windows-to-wall-ratio (WWR) of 20%, 40% and 50%, and 

with different shading devices, such as standard horizontal overhang, sloped overhang, 

standard horizontal overhang with side view protection, standard horizontal overhang with a 

dropped edge, standard horizontal overhang with three horizontal louvers, double standard 

horizontal overhang, double standard horizontal overhang with three horizontal louvers, plus 

the use of shelf light in half the models with WWR of 40% and 50%. The data was organized 

in spreadsheets, with two intervals of UDI: between 300lux and 2000 lux and between 300lux 

and 3000lux. The simulation was performed with the weather file of 2009 to the city of Natal-

RN. The graphical outputs are illuminance curves, isolines of UDI among 300lux and 2000 lux 

and tables with index of occurrences of glare and to an UDI among 300lux 3000lux. The best 

UDI300-2000lux performance was evidenced to: Phase 1 (models with WWR of 20%), Phase 2 

(models with WWR of 40% and 50% with light shelf). The best UDI300-3000lux performance was 

evidenced to: Phase 1 (models with WWR of 20% and 40% with light shelf) and Phase 2 

(models with WWR of 40% and 50% with light shelf). The outputs prove that the daylight quality 

mainly depends on the shading system efficacy to avoid the glare occurrence, which 

determines the daylight discomfort. The bioclimatic recommendations of big openings with 

partial shading (with an opening with direct sunlight) resulted in illuminances level higher than 

the acceptable upper threshold. The improvement of the shading system percentage (from 

73% to 91%) in medium-size of openings (WWR 40% and 50%) reduced or eliminate the glare 

occurrence without compromising the daylight zone depth (7.20m). The passive zone was 

determined for classrooms with satisfactory daylight performance, it was calculated the 

daylight zone depth rule-of-thumb with the ratio between daylight zone depth and the height of 

the window for different size of openings. The ratio ranged from 1.54 to 2.57 for WWR of 20%, 

40% and 50% respectively. There was a reduction or elimination of glare in the passive area 

with light shelf, or with awning window shading. 

Keywords: daylight, windows-to-wall-ratio (WWR) and shading. 
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1 INTRODUÇÃO 

A luz natural pode ser empregada como um elemento humanizador do espaço, 

reduzindo o estresse dos usuários através da comunicação visual com o meio externo, além 

disso, proporciona a redução do consumo de energia elétrica do edifício. Para cada uso deve 

ser prevista uma iluminação específica, de acordo com a intenção ou efeito que quer causar, 

geralmente por meio de uma iluminação uniforme para garantir uma melhor distribuição de 

luz natural, e sem ofuscamento para evitar o desconforto luminoso e potencial fadiga mental. 

Atender essa expectativa com a luz natural depende de vários fatores, como a disponibilidade 

da luz natural no exterior, que depende do tipo de céu, estação do ano, hora do dia, a 

quantidade e o tipo (direta e difusa) de luz natural que passa pela abertura, que dependem da 

geometria da abertura, das propriedades do vidro e do elemento de sombreamento, e a forma 

que ela se distribui no interior, que depende das refletividades das superfícies internas e da 

geometria. Portanto, o emprego da luz natural deve ser considerado desde as primeiras fases 

do processo projetual porque as características que mais influenciam o desempenho luminoso 

são decisões tomadas no início do processo projetual.  

A luz natural, se devidamente empregada, dispensa parcialmente ou totalmente o 

acionamento da luz artificial durante o dia, reduzindo o consumo de energia elétrica. Também 

pode contribuir para a redução da carga térmica em decorrência da redução do uso da 

climatização artificial através do uso de aberturas sombreadas e protegidas. Seus impactos 

se estendem à redução do custo de operação da edificação, e da sua manutenção 

proporcionando um aumento da longevidade dos sistemas artificiais, além de proporcionar a 

redução dos riscos relativos à saúde dos ocupantes. 

No caso de salas de aula, a luz natural proporciona bem estar aos alunos e facilita o 

processo de aprendizagem, desde que haja uma iluminação adequada para o desempenho 

da tarefa visual e boas condições para a leitura e aprendizagem, sendo indispensável o 

atendimento ao critério de uniformidade na distribuição espacial da iluminação com o controle 

de luminância e contraste. É fato que o processo de aprendizagem depende do atendimento 

de níveis mínimos de iluminância e uniformidade de luminância. A luz natural em escolas é 

influenciada por fatores como estrutura física (prédio, luz, cor, conforto térmico, arranjo 

espacial). As características pessoais (psicológico, personalidade, gênero, idade) recebem 

influência direta em relação ao nível de iluminância adequado para cada tarefa visual. 

O problema da pesquisa refere-se a falta de recomendações projetuais em iluminação 

natural para projeto de salas de aula com aproveitamento de luz natural em Natal/RN, pois 

ainda que abundante localmente, é pouco explorada nos edifícios. Não há registros 
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significativos de que projetistas considerem a iluminação natural durante o desenvolvimento 

do projeto arquitetônico, sobretudo nas edificações mais recentes. Atualmente, predominam 

as pequenas aberturas nas edificações comerciais e residenciais, geralmente sem elementos 

de proteção externa, com cortinas internas cerradas, e com uso contínuo de iluminação 

artificial. Existem poucas prescrições normativas voltadas especificamente para a iluminação 

natural em escolas para a cidade de Natal-RN. O Código de Obras estabelece uma fração de 

área para uso permanente e transitório, mas não há qualquer menção à área efetiva de 

esquadria nem ao material que deveria ser empregado nela. Existem manuais internacionais 

que estabelecem regras projetuais simplificadas para o uso da iluminação natural, entretanto 

não há comprovação científica, e nenhum deles é adequado para a cidade de Natal-RN devido 

à sua localização próxima aos trópicos, que apresenta luz natural abundante durante a maior 

parte do ano. Dentre as dissertações que abordam o uso da luz natural nos trópicos, não se 

identificam recomendações projetuais para as edificações escolares, com sistemas de 

proteção adequados para este uso.  

Há vários aspectos que devem ser considerados no aproveitamento da luz natural em 

salas de aula. O uso da luz natural deve considerar as características do clima e sua 

compatibilização com as recomendações bioclimáticas. Quanto ao clima, a localização de 

Natal-RN próxima à linha do Equador e sua condição de céu favorecem altos níveis de 

iluminância externas e intensa radiação solar. Quanto às estratégias passivas para conforto 

térmico, as aberturas devem ser grandes para promover a ventilação natural, e sombreadas 

para evitar a entrada da radiação solar direta, devendo favorecer altos níveis de iluminância 

interna, ocorrendo porém o ofuscamento. Quanto aos critérios de avaliação, não há ainda um 

consenso sobre qual seria o parâmetro de avaliação mais adequado para regiões com alta 

luminosidade como a cidade de Natal. As últimas pesquisas, como as de Cintra (2011), Didoné 

(2009) e Guedes (2012), têm empregado a Autonomia de luz Natural (em inglês Daylight 

Autonomy - DA) para a análise da luz natural, todavia este critério avalia apenas se o mínimo 

de iluminância requerido é atingido, não sendo evidenciados índices de ofuscamento para os 

modelos. O Daysim (REINHART, 2010a), programa mais utilizado atualmente nas simulações 

de iluminação natural, fornece uma tabela de resultados com medidas de avaliação da luz 

natural: Fator de Luz do Dia (em inglês Daylight Factor - DF), Autonomia de Luz Natural (DA), 

Autonomia de Luz Natural Contínua (em inglês Continuous Daylight Autonomy - DAcon), 

Autonomia de Luz Natural Máxima (em inglês Maximum Daylitgh Autonomy - DAmax), 

Iluminância Natural Útil (em inglês Useful Daylight Autonomy, UDI<100lux, UDI100-2000lux, 

UDI2000lux), Percentual de Saturação da Autonomia da luz Natural (em inglês Daylight 

Saturation Percentage - DSP) e Exposição Anual da Luz Natural (em inglês Annual Daylight 

Exposure). Destacando-se a Iluminância Natural Útil (UDI100-2000lux), como parâmetro mais 
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adequado para regiões próximas aos trópicos. Entretanto O intervalo estabelecido pelo 

programa não pode ser alterado, o que é uma limitação clara do programa. O limite inferior 

deve ser alterado para o nível mínimo de iluminância estabelecido pela norma brasileira de 

iluminação natural ISSO 8995-1 (ABNT, 2013). O limite superior é utilizado para a 

caracterização de ofuscamento, entretanto ainda não há uma determinação clara sobre este 

índice, cujo limite máximo usual é de 2000lux. 

O objetivo principal da dissertação é analisar a influência dos sistemas de abertura 

sombreadas no comportamento da luz natural em ambientes de salas de aula para obter um 

desempenho satisfatório quanto ao atendimento de iluminância mínimo e sem ocorrência de 

ofuscamento para Natal/RN. 

Os objetivos específicos do trabalho são: 

• Analisar a influência do sombreamento das aberturas, uma das principais estratégias 

bioclimáticas para o clima de Natal-RN; 

• Discutir os parâmetros de avaliação de iluminação natural para condição de alta 

disponibilidade de iluminação natural externa. 

• Quantificar o Fator de Céu Visível (FCV) para cada abertura e sistema de controle 

solar. 

O capítulo 2 é revisão teórica, base para discussão, análise e formulação dos 

procedimentos teóricos empregados na pesquisa. Este capítulo é subdividido em “Iluminação 

Natural” e “Avaliação da iluminação natural”. 

O capítulo 3 é referente aos procedimentos metodológicos empregados no processo 

analítico e está subdividido nas etapas de: determinação do FCV, simulação e comparação 

dos resultados. 

O capítulo 4 é referente aos resultados e discussões. Os resultados das simulações 

são discutidos e analisados para cada um dos modelos e orientações, sendo subdividido em: 

Análise geral, Análise dos sistemas de proteção com melhor desempenho, Análise do FCV, 

Zona passiva, Cruzamento dos dados de FCV e profundidade de vão iluminado e Relação 

altura de verga de janela e profundidade de vão iluminado. 

O capítulo 5 apresenta as considerações finais, com as limitações do trabalho e as 

sugestões para trabalhos futuros. 
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2 REVISÃO TEÓRICA OU REFERENCIAL TEÓRICO E METODOLÓGICO 

O capítulo do referencial teórico aborda assuntos diretamente relacionados com a 

iluminação natural, o processo de projetação e a avaliação da iluminação natural. 

No tópico “Iluminação natural” é mostrada a luz natural e sua importância para o bem-

estar físico, psicológico, intelectual e para o desempenho da tarefa visual. Em seguida é 

mostrada uma breve caracterização dos sistemas de aberturas e sombreamento, além de 

recomendações projetuais existentes. 

No tópico “Avaliação da iluminação natural” são mostrados os critérios de avaliação 

do desempenho luminoso, sendo dado um destaque para a simulação computacional que 

será o procedimento adotado no método para a avaliação do comportamento da luz natural 

no presente trabalho. 

2.1 Iluminação natural 

O uso da luz natural traz benefícios de variada ordem são eles: fisiológicos, 

psicológicos, conforto visual, ambientais (através da humanização do espaço), e de 

aprendizagem. Entretanto o seu uso depende das características dos sistemas de aberturas, 

que podem ser decididos desde as primeiras fases do projeto arquitetônico. 

Os sistemas de abertura e sombreamento serão abordados em temas como: 

geometria solar, orientação das aberturas e instrumentos para visualização da posição solar. 

O uso da luz natural é extensivamente pesquisado em muitos países, que inclusive 

dispõe de diretrizes de projeto e manuais de uso da luz natural. Entretanto, a adoção de 

recomendações internacionais para projetos em localidades com latitude próxima ao Equador 

é inadequada devido às diferenças na disponibilidade da luz natural e suas implicações 

projetuais. 

As regiões com clima quente e úmido requerem grandes aberturas sombreadas, 

proporcionando ventilação e iluminação adequadas. Mesmo em ambientes com climatização 

artificial, a ausência de sombreamento nas aberturas leva o usuário a fechar as cortinas 

internas devido ao calor que entra e devido ao ofuscamento. 

A iluminação natural será abordada em três itens: benefícios do uso da luz natural, 

sistemas de abertura e sombreamento e recomendações projetuais existentes. 
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2.1.1 Benefícios do uso da luz natural 

Os benefícios fisiológicos e emocionais são referentes ao ciclo biológico dos seres e 

são alterados pela exposição à radiação solar. O sistema circadiano é responsável pela 

condução da informação não visual sobre a luz, é formado por duas fases: “... ergotrópica 

(fase do rendimento) e a trofotrópica (fase do descanso e recuperação)” (COSTI, 2002, p.97, 

207 e 208). A ampla utilização da luz artificial modifica o ciclo circadiano, ocasionando 

“distúrbios fisiológicos e emocionais” nos seres humanos. 

“A luz do dia possui considerável influência sobre o desenvolvimento de tarefas e a 

eficiência do trabalho, considerando que estimula o organismo humano e controla as 

variações de diversas funções do corpo” (HEGEER et al, 2008 apud MARCHIS et al., 2011, 

p.2). “A energia radiante, a luz visível e as regiões adjacentes como o infravermelho e o 

ultravioleta são essenciais ao crescimento e à saúde dos seres vivos” (VERNON, 1967 apud 

COSTI, 2002, p.96).  

A luz natural é de grande importância para o projeto, sob os pontos de vista “ambiental, 

funcional e qualitativo da arquitetura” (PEREIRA 1993 apud AMORIM et al., 2011, p.2). Costi 

(2002, p.124) afirma que a iluminação pode acrescentar valor a um espaço, gerando efeitos 

que “podem imprimir o caráter na edificação, pois os ambientes são percebidos e 

compreendidos porque a luz os modela”. A luz pode reduzir ou ampliar um espaço, criar um 

“espaço fechado” (RASMUSSEN, 1986, p.201 apud COSTI, 2002, p.124) ou produzir o efeito 

de “um pé-direito maior” (PHILIPS, 1986 apud COSTI, 2002, p.124). O uso da luz associada 

à cor permite: “modelar os espaços e induzir caminhos”; “reduzir ou aumentar a percepção de 

profundidade”; “reformar ou esconder formas”; “influenciar a sensação térmica”; “reduzir a 

sensação de peso dos objetos”; “distanciar ou aproximar superfícies”; “interferir no julgamento 

do tempo”; “favorecer a orientabilidade temporal e estabelecer hierarquias”. A luz natural, 

obtida através de aberturas com visão para o exterior, promove uma maior orientabilidade 

temporal, proporcionando conforto visual e integração com a natureza (COSTI, 2002, p.207, 

208 e 210). 

É possível perceber que “a iluminação interage com os seres humanos e afeta o seu 

desempenho: visibilidade, saúde e bem-estar”. A visibilidade é afetada também pelo 

ofuscamento, que pode ser caracterizado por duas situações: pela fonte de luz que tende a 

causar “cegueira” momentânea, e pelo “desconforto, irritação ou distração visual” 

(KOWALTOWSKI, 2011, p.146). A iluminação natural deve ser empregada de forma 

equilibrada, se estiver insuficiente, haverá dificuldades para a realização da tarefa visual, se 

for em excesso, causará ofuscamento para os usuários. A incidência de sol direto no plano 

de trabalho gera consequências como cansaço visual, queda de rendimento e produtividade 



 24 

e diminuição da capacidade visual, portanto o emprego de elementos sombreadores nos 

ambientes torna-se imprescindível (VIANNA et al., 2001, p.147). 

O conforto visual refere-se a uma boa visualização do ambiente, com um nível e 

iluminação adequado para a percepção dos seus detalhes, sem ofuscamento nem contrastes 

(CORBELLA et al., 2003, p.253). O conforto visual é o resultado da junção de diversos fatores 

como: as dimensões e o formato do ambiente, a intensidade da luminância, a sensibilidade 

visual pertinente a cada indivíduo e a cor (COSTI, 2002, p.135). Para Scarazzato (1989, p.56 

apud COSTI, 2002, p.136) o conforto visual é obtido através da execução das “atividades 

visuais com o máximo de precisão e segurança e com o menor esforço”. 

A iluminação natural propicia bem estar e um aumento do índice de aprendizagem. Em 

pesquisa realizada por Heschong Mahone Group (1999, apud KOWALTOWSKI, 2011, p.146), 

nas áreas de iluminação e saúde durante os anos 90, obteve-se que estudantes de salas de 

aula com iluminação natural “adequadamente filtrada” eram 20% mais eficientes em testes de 

matemática e 26% em testes de leitura e áreas com a presença de dispositivos de abertura 

operacionalizáveis, resultavam em alunos com melhor desempenho escolar. A arquitetura 

escolar deve acompanhar as transformações ocorridas em relação às teorias educacionais e 

metodologias pedagógicas e ser capaz de criar um ambiente que propicie o aprendizado. Ao 

avaliar uma instituição escolar é importante verificar os seguintes aspectos: “funcionalidade 

da sala de aula” e de “outros espaços internos”, “adequação dos espaços externos”, 

“detalhamento construtivo da edificação”, “acessibilidade”, “entorno” e conforto “térmico”, 

“visual” e “lumínico” (KOWALTOWSKI, 2011, p.37, 119 e 120). 

A iluminação natural em edificações deve proporcionar conforto, produtividade e 

eficiência energética, por meio de instrumentos auxiliares para os projetistas de forma a ter 

uma relação de custo-benefício equilibrada, com o uso racional de energia elétrica (SOUZA, 

2004, p.10). A economia na iluminação natural é influenciada por fatores como: “localização 

geográfica, clima, entorno, uso e características físicas do objeto” (VIANNA et al., 2001, p.8). 

Um bom projeto luminotécnico acarreta uma maior economia de energia elétrica em relação 

ao sistema de iluminação artificial e de ar-condicionado, já que a energia aplicada para a 

iluminação artificial transforma-se em energia térmica ao final do processo (CORBELLA et al., 

2003, p.253). Espaços bem iluminados reduzem o consumo energético ao longo da vida útil 

do prédio (O'CONNOR et al., 1997, s.p.). A eficiência energética prevê um alto retorno para o 

investidor, além de reduzir os impactos ambientais, contribui para a sustentabilidade. Sabe-

se que sistemas de iluminação e resfriamento passivos contribuem para um projeto mais 

sustentável (O'CONNOR et al., 1997, s.p.). 
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2.1.2 Sistemas de abertura e sombreamento 

Os padrões de movimentação do sol diários e anuais variam de acordo com a latitude 

e a localização do lugar em questão. A posição do sol pode ser caracterizada por duas 

medidas: altura solar e azimute. A altura solar é o ângulo vertical em relação à linha do 

horizonte e o azimute é o ângulo de posicionamento em relação ao norte verdadeiro (GIVONI, 

1998, p.54).  

A máscara de sombra serve como instrumento para mostrar os ângulos entre a área 

envidraçada e os lados do dispositivo de sombreamento. Desta forma a projeção de céu que 

não é bloqueada serve como referência para o dispositivo de sombreamento (GIVONI, 1998, 

p.62). As diferenças entre os ângulos de azimute e altura solar podem ser caracterizadas 

através das curvas e do diagrama da Carta Solar. Cada curva presente na Carta Solar 

corresponde a dois dias do ano. Tais diagramas são muito úteis para questões relativas à 

latitude. O período de duração de luz do sol depende do número de nuvens e da sua 

localização geográfica (MAJOROS, 1998, p.6 e 7). 

A diferenciação nos padrões de radiação para diferentes orientações dependerá da 

latitude e da localização do prédio. De acordo com o autor deveria ser feita uma distinção 

entre zonas próximas das latitudes equatoriais e para altas latitudes. Para a zona equatorial, 

a radiação solar anual para as fachadas norte e sul é bem menor do que do que nas fachadas 

leste e oeste. Nesta zona as temperaturas são mais elevadas, portanto no verão a questão 

do sobreaquecimento merece mais atenção do que as necessidades de aquecimento no 

inverno, com exceção de locais com altitude elevada (GIVONI, 1998, p.61). 

A luz natural penetra no ambiente através de superfícies transparentes, que podem 

ser janelas ou outros tipos de aberturas, com elementos transparentes. Uma abertura é parte 

componente de uma edificação, tendo a função de permitir a entrada da luz natural. Esta 

abertura pode ser também uma claraboia, uma cortina de vidro ou outro elemento 

transparente que faz parte da envoltória (MAJOROS, 1998, p.16). 

Uma superfície transparente conduz luz de forma difusa e multidirecional, em 

gradações e direções diferenciadas. A transmissão por luz difusa é aferida através dos 

ângulos de incidência e de distribuição de intensidade. Seu cálculo é usado para definir a 

influência do tipo de céu, solo e obstruções (MAJOROS, 1998, p.28). O vidro transparente 

transmite a maior quantidade de todos os comprimentos de onda de espectro solar, portanto 

há um maior ganho de calor pela edificação, o que aumenta significativamente o consumo de 

energia por condicionamento de ar artificial no período do verão (GIVONI, 1998, p.59). 

A localização, dimensionamento e sistema de sombreamento das aberturas 

influenciam na quantidade e qualidade da luz incidente no espaço interior. Existem 
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possibilidades de reduzir as consequências da inserção de aberturas em uma determinada 

orientação, como as localizadas a oeste devido aos ganhos solares excessivos no verão, 

assegurando desta forma seus efeitos benéficos através de um detalhamento adequado de 

seu desenho (GIVONI, 1998, p.53). 

Estudos demonstram que a orientação da janela pode ocasionar ganhos de calor para 

o ambiente interno a depender das condições de sombreamento da janela e ventilação do 

espaço (GIVONI, 1998, p.68). Para baixas latitudes, em torno de 20 graus Norte e Sul do 

Equador, beirais norte e sul podem prover uma proteção efetiva da radiação solar direta. O 

sol está a uma altitude elevada quando atinge as fachadas destes prédios (GIVONI, 1998, 

p.70). 

A orientação de fachadas é um dos fatores determinantes da incidência de iluminação 

natural. A disposição das fachadas para a trajetória solar permite uma visão das partes “mais 

brilhantes do céu”, consequentemente recebem uma de forma mais intensa a iluminação 

natural, mesmo em áreas com o céu encoberto. No caso do Hemisfério Sul essa situação é 

observada com “a meia abóbada voltada para o norte”, já para o Hemisfério Norte é com a 

“meia abóbada voltada para o Sul”. Ou seja, no Hemisfério Sul a fachada Sul recebe luz 

“difusa e refletida”, a Norte tem sol o dia inteiro, e as Leste e Oeste durante metade do dia. A 

veracidade desta informação depende da latitude do local, em latitudes próximas ao Equador 

as fachadas Norte e Sul “praticamente recebem a mesma quantidade de radiação solar 

(VIANNA et al., 2001, p.21). 

O sistema de controle solar deve ser empregado em casos de elevado número de 

horas de insolação, como também para se alcançar a eficiência energética, de modo a garantir 

economia de energia e uma boa distribuição de iluminação natural. O aprimoramento dos 

sistemas de aberturas demanda o conhecimento de dados referentes à “radiação e iluminação 

horizontal e vertical” presentes em cada sítio (Ruck, 1998; Zonneveldt & Mallory-Hill, 1998, 

apud SOUZA, 2004, p.11). 

Os dispositivos de sombreamento podem ser divididos em dois grupos: os fixos e os 

operacionalizáveis. Existem dois tipos de sombreamento fixos os horizontais e os verticais. O 

sombreamento fixo geralmente compõe a estrutura física do edifício (GIVONI, 1998, p.62). 

O sombreamento fixo depende do padrão do ângulo de incidência diário e anual dos 

raios solares. Um dos benefícios do sombreamento fixo é a ausência de necessidade de 

manutenção pelos ocupantes (GIVONI, 1998, p.62).  

Sombreamento operacionalizável é aquele que pode ser mudado, com isso seu 

desempenho pode se tornar melhor que o dos dispositivos fixos. Entretanto é preciso 

manutenção para que permaneçam em um bom estado. Tais dispositivos podem ser externos 
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e internos ao vidro (GIVONI, 1998, p.62). Dispositivos como a cortina de enrolar bloqueia tanto 

a radiação direta como a difusa, reduzindo o consumo de ar-condicionado, sendo mais 

indicado o emprego de cores claras devido à absorção de radiação solar. As venezianas 

móveis reduzem a carga térmica do ambiente (MASCARÓ, 1985, p.123 à 126). 

Manuais internacionais como o Tips For Daylighting estabelecem que quanto maior for 

a altura da janela maior será a profundidade de vão iluminado. A relação entre altura de verga 

de janela e profundidade de vão iluminado varia de 1,5 a 2,5 (o último valor é alcançado 

apenas com o uso de prateleiras de luz) (O'CONNOR et al., 1997, p.3-2), todavia não é 

descrito neste manual para que nível de iluminação é alcançada esta relação. Entretanto 

conforme foi descrito na introdução não existe comprovação científica para o estabelecimento 

desta relação nos manuais internacionais (REINHART, 2005, p.1011). 

No Brasil existe a pesquisa desenvolvida por Cintra (CINTRA, 2011, p.47 à 89), em 

que foram encontrados valores por meio da razão entre a altura de verga de janela e a 

profundidade de vão iluminado para 11 capitais brasileiras (São Luís, Natal, Maceió, Salvador, 

Brasília, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Florianópolis, Porto Alegre), nas 

quatro principais orientações de fachada (Leste, Oeste, norte e Sul), com os três sistemas de 

proteção mais recorrentes para edificações residenciais (beiral, proteção vertical e varanda), 

com a finalidade de identificar a profundidade limite de luz natural alcançada para sistema de 

proteção solar. De início foram apresentados os resultados da primeira etapa de simulações, 

posteriormente foram apresentados os resultados da segunda etapa tendo como base os 

modelos 1, 2 e 3 da etapa 1. Todos os resultados das simulações são comparados com o 

modelo base sem proteção solar. Os modelos 1 e 2 foram avaliados para uma Autonomia de 

luz Natural1(DA) de 80% para um nível de iluminância de 100lux, a diferença entre estes 

modelos é que no primeiro caso o horário de ocupação (HO) foi de 6h às 18h, e no segundo 

caso foi variável. O modelo 1 apresentou uma relação média de profundidade para cada 

orientação de: Norte (0,95), Sul (0,89), Leste (1,01) e Oeste (0,98). O modelo 2 apresentou 

uma relação média de profundidade para cada orientação de: Norte (1,40), Sul (1,09), Leste 

(1,32) e Oeste (1,23). O modelo 3 teve uma DA de 80%, para um nível mínimo de iluminância 

de 60lux, com HO variável. O modelo 3 apresentou uma relação média de profundidade para 

cada orientação de: Norte (1,77), Sul (1,53), Leste (1,68) e Oeste (1,61). O modelo 4 teve uma 

DA de 70%, com um nível mínimo de iluminância de 60lux e HO das 8h às 16h. O modelo 4 

1 Daylight Autonomy (DA): é o percentual de horas ao ano em que um nível mínimo de iluminância pode 

ser mantido apenas com luz natural (REINHART, 2010b, p.10). 
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apresentou uma relação média de profundidade para cada orientação de: Norte (2,03), Sul 

(1,70), Leste (1,87) e Oeste (1,82). O modelo 5 teve uma DA de 70%, com um nível mínimo 

de iluminância de 60lux e HO das 8h às 16h. O modelo 5 apresentou uma relação média de 

profundidade para cada orientação de: Norte (1,93), Sul (1,65), Leste (1,80) e Oeste (1,77). O 

horário de ocupação, a orientação e a latitude influenciaram significativamente em suas 

análises. A partir da etapa um foi feito um refinamento da análise para a etapa 2, tendo como 

base os valores das variáveis referentes a DA, iluminância mínima de projeto e HO. O objetivo 

da etapa 2 de sua pesquisa foi identificar a influência das aberturas sombreadas no 

comportamento da iluminação natural no ambiente interno. O modelo 1 teve DA de 70%, HO 

variável e iluminância mínima de 60lux, com sistema de proteção de marquise inclinada com 

profundidades três profundidades diferentes: 70cm, 100cm e 120cm. A profundidade média 

alcançada para o modelo 1 foi de: Norte (1,54), Sul (1,43), Leste (1,57) e Oeste (1,53). O 

modelo 2 teve DA de 70%, HO variável e iluminância mínima de 60lux, com sistema de 

proteção vertical na janela com profundidades três profundidades diferentes: 50cm, 80cm e 

120cm. A profundidade média alcançada para o modelo 2 foi de: Norte (1,74), Sul (1,53), 

Leste (1,68) e Oeste (1,63). O modelo 3 teve DA de 70%, HO variável e iluminância mínima 

de 60lux, com sistema de proteção mista tipo varanda com 1,50m de profundidade. A 

profundidade média alcançada para o modelo 3 foi de: Norte (1,09), Sul (1,42), Leste (1,16) e 

Oeste (1,24). 

2.1.3 Recomendações projetuais existentes 

No contexto internacional há várias publicações sensíveis ao conforto ambiental nas 

práticas projetuais. Reinhart (REINHART, 2005, p.1011) considera as regras destes manuais 

internacionais muito vagas (Tabela 1). Entretanto as regras são amplamente utilizadas, devido 

ao seu caráter generalista, podendo ser aplicáveis para vários tipos construtivos e zonas 

bioclimáticas, o que gera certo grau de incerteza. Em uma pesquisa realizada com projetistas 

observou-se a utilização de derivações destas regras, havendo um consenso entre eles de 

que a profundidade de vão iluminado varia entre 1,5m a 2,5m, sendo a profundidade de 2,0m 

a mais empregada (REINHART & FITZ 2004, apud REINHART, 2005, p.1011). Todavia até o 

momento não há está realmente definido qual é a área efetivamente iluminada, e qual é a 

relação entre profundida de vão iluminado e a altura da verga da janela (REINHART, 2005, 

p.1011). 
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Tabela 1: Regras básicas para iluminação natural. 
 

Regras simplificadas para a iluminação natural Referência  

A luz natural dentro de uma edificação apenas será 
significativa cerca de duas vezes a altura de sala de uma 
fachada envidraçada 

A Green Vitruvius, p.72 (Cofaigh et 
al. 1999) 

A profundidade máxima da área com iluminação natural 
corresponde a 2.5 vezes a diferença da altura do topo da 
janela e a altura do plano de trabalho 

DIN V 18599 part 4 (DIN V 18599 
2005) 

Uma janela padronizada pode produzir iluminação útil para 
uma profundidade de cerca de 1,5 vezes a altura da janela. 
Com prateleiras de luz ou outro sistema refletor isto pode ser 
aumentado para 2,0 vezes ou mais. 

US DOE – Building Toolbox 
→Design Construct & Renovate → 
Integrated Building  Design → 
Passive Solar Design (US-DOE 
2005) 

Manter a profundidade dos ambientes entre 1,5-2,0 vezes a 
altura da verga de janela para níveis de iluminação 
adequados e distribuídos equilibradamente 

Tips for Daylighting, p.3-1 
(O’Connor et al. 1997) 

Profundidades de ambientes de 1,5 vezes a altura da verga 
de janela da sala permitirão a luz solar prover níveis de 
iluminação adequados e com uma distribuição de luz natural 
equilibrada 

Daylighting Guide for Canadian 
Commercial Buildings, p.23 
(Enermodal 2002) 

Existe uma relação direta ente a altura da janela e a 
profundidade de penetração da luz natural. A luz natural 
tipicamente adequada penetrará 1,5 vezes a altura da verga 
de janela, entretanto pode penetrar uma distância de duas 
vezes a altura sobre a luz solar direta. 

DaylightGuide for Buildings, p.4 
(Robertson, K. 2005) 

Para evitar grandes variações das iluminâncias da luz natural 
(maiores que 25:1), a distância entre a parede da janela e a 
parede interior deveria ser normalmente limitada a 2x a janela 
com vidros incolores 

IESNA Lighting Handbook 8-24 
(IESNA 2000) 

 

Fonte: Tradução de Reinhart (2005, p.1011). 

As pesquisas científicas frequentemente fazem uso de estudos de caso ou de 

simulações de ambientes simplificados, geralmente hipotéticos, gerando resultados restritos 

para situações específicas, ao contrário das recomendações genéricas, preferidas pelos 

projetistas. Por isso, se destacam os resultados encontrados na pesquisa de CINTRA (2011, 

p.9), em que é estabelecida uma relação numérica entre profundidade de vão iluminado e 

altura da verga de janela, para ambientes de uso residencial com um nível mínimo de 

iluminância de 100lux, e Autonomia de Luz Natural com um percentual de 80% para as 

situações 1 e 2 e nível mínimo de iluminância de 60lux e Autonomia de luz Natural com um 

percentual de 70%, todos para as quatro orientações principais de fachada (Norte, Sul, Leste 

e Oeste). 

As variáveis empregadas atualmente são insuficientes para a uma análise completa 

do comportamento da iluminação, devendo ser considerados elementos como: geometria do 
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ambiente, formas das aberturas, características dos vidros das aberturas, refletâncias nas 

superfícies e tipos de proteção solar. 

Na lei municipal de Natal existe o Código de Obras que estabelece um percentual 

mínimo de abertura em relação à área de piso para áreas de uso prolongado (1/6) e uso 

transitório (1/8) (AQUINO, 2004). 

Entretanto não há qualquer parâmetro indicativo de conforto visual para a edificação. 

Segundo Corbella e Yannas (2003, p.255) o conforto visual é resultante da relação entre os 

seguintes indicadores: iluminância, faixa etária, contrastes, cores dos materiais internos e 

relação geométrica do local (comprimento, largura e altura). 

As normas aplicáveis para a cidade de Natal são: NBR 15215 (partes 1, 2, 3 e 4) – 

Iluminação natural, ISO-CIE 8995 (ABNT, 2013), Código de obras da cidade de Natal (LC nº 

055/04), NBR 15.220 – Desempenho térmico de edificações Parte 3: Zoneamento Bioclimático 

Brasileiro e Diretrizes Construtivas para Habitações Unifamiliares de Interesse Social e o 

RTQ-C (Regulamentos Técnicos da Qualidade Para o Nível de Eficiência Energética de 

Edifícios Comerciais, de Serviços Públicos).  

A medição do desempenho de iluminação natural em um ambiente é feito por meio de 

sensores cujo cálculo é feito através de uma equação, em que é determinado o índice “K”, de 

acordo com a norma o índice de erros é inferior a 10% (ABNT, 2005b, p.4) (Equação 1). O 

índice “K” é calculado através da razão entre o produto do comprimento pela largura do 

ambiente pelo produto da altura do plano de trabalho com o somatório do comprimento pela 

largura. A altura do plano de trabalho é o valor entre a superfície do plano de trabalho e a 

altura da verga da janela (Figura 1). Após o cálculo recorre-se a uma tabela (Tabela 2) fornecida 

pela norma para encontrar o número de sensores ideal para o ambiente.  

 

𝐾𝐾 =
𝐶𝐶 × 𝐿𝐿

𝐻𝐻𝐻𝐻 × (𝐶𝐶 + 𝐿𝐿) 
Equação 1: cálculo do índice “K”. 

Fonte: (ABNT, 2005b, p.6). 

Onde: 

L é a largura do ambiente, em metros; 

C é o comprimento do ambiente, em metros; 

Hm é a distância vertical, em metros, entre a superfície 
de trabalho e o topo da janela, em metros 
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Figura 1: Determinação da altura da superfície de trabalho. 

Fonte: (ABNT, 2005b, p.7).. 

 
Tabela 2: Quantidade mínima de pontos de sensores. 

 
Fonte: (ABNT, 2005b, p.7). 

 

De acordo com norma o cálculo do índice “k” refere-se a um valor mínimo a ser adotado 

caso seja necessário, pode-se aumentar o número de pontos de sensores para ter uma melhor 

simetria no ambiente (ABNT, 2005b, p.7). 

A partir do número de sensores é possível fazer a malha de sensores, para isso deve 

ser desenhado um quadrado interno no ambiente que será subdivido de forma simétrica, 

sendo a iluminância medida no centro de cada área formada (Figura 2), recomendando-se um 

“afastamento mínimo de 0,50m” da malha em relação às paredes (ABNT, 2005b, p.7). 

 
Figura 2: Malha de pontos de sensores para medição. 

Fonte: (ABNT, 2005b, p.8). 
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Os níveis de iluminância variam conforme o tipo de uso do ambiente, suas indicações 

estão presentes em norma, que recentemente passou por mudanças, quanto a sua forma de 

apresentação e níveis de iluminância. Até março do ano de 2013 era válida a NBR 5413 

(ABNT, 1992) que determinava o nível de acordo com critérios como idade, precisão de 

tarefas e tipo de ambiente, a partir de abril deste mesmo ano, foi criada uma nova norma de 

iluminação a ISO/CIE 8995-1 – Iluminação de ambientes de trabalho parte 1: interior (ABNT, 

2013). 

A NBR 5413 traz recomendações de nível de iluminância baseada em critérios de 

classe de tarefas visuais, idade, precisão do trabalho, e refletância do fundo de tarefa. 

Determina a altura do plano de trabalho em torno de 0,75m, esclarecendo que o nível de 

Iluminância presente na norma destina-se para o desempenho da tarefa visual, mas o restante 

do ambiente não poderá ter uma Iluminância inferior a 1/10 da que foi adotada para o campo 

de trabalho, o qual não deve apresentar iluminância inferior a 70% da média para qualquer 

ponto do mesmo (ABNT, 1992, p.1 e 2). 

A NBR ISO/CIE 8995-1 apresenta uma parte introdutória com conceitos e explicações 

sobre a operacionalização da tabela com os níveis de iluminância por ambientes (Tabela 3). A 

tabela é composta por cinco colunas (ABNT, 2013, p.11 e 12): “Coluna 1: Lista de ambientes 

(áreas), tarefas ou atividades”; “Coluna 2: Iluminância mantida ( )”; “Coluna 3: índice 

limite de ofuscamento unificado (UGRL)”; “Coluna 4” (Índice de reprodução de cor mínimo (Ra) 

e “Coluna 5: Observações”. 

 

Tabela 3: Fragmento da NBR ISSO/CIE 8995-1, com índices para edificações escolares. 
 

Tipo de ambiente, tarefa ou 
atividade 

Em lux UGRL Ra Observações 

Salas de aula, salas de 
aula particulares 

300 19 80 Recomenda-se que a iluminação seja 
controlável 

 

Fonte: (ABNT, 2013, p.20). 

Nesta nova norma não existem os pesos para determinar em qual coluna ficará o nível 

de iluminância para cada ambiente, na verdade existem indicações para mudança de nível 

superior ou inferior. É uma norma com uma operacionalização mais simplificada para 

encontrar os níveis de iluminância de cada ambiente. 

O Código de Obras da cidade de Natal - RN, em seu capítulo IV, estabelece diretrizes 

básicas para a insolação, iluminação e ventilação, quanto à dimensão da superfície de 

abertura voltada para o exterior. Para áreas de uso prolongado estabelece-se que a área da 

abertura não deve ser inferior a 1/6 do vão, já para áreas de uso transitório esse índice 

decresce para 1/8 (AQUINO, 2004, p.332). 
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A NBR 15.220, na parte 3, esclarece sobre o zoneamento bioclimático brasileiro o qual 

é dividido em oito zonas diferentes, a cidade de Natal está localizada na zona 8. Na norma 

estão prescritas recomendações para condicionamento térmico passivo para os seguintes 

itens: “tamanho das aberturas para ventilação”, “posição das aberturas”, “vedações externas 

(tipo de parede externa e tipo de cobertura)” e “estratégias de condicionamento passivo”. Para 

a zona bioclimática 8 as recomendações são aberturas amplas e sombreadas, com leves 

vedações externas para paredes e coberturas (ABNT, 2003, p.3 e 11). 

A normatização de dimensionamento em escolas no âmbito nacional é encontrada em 

referências como o caderno de recomendações técnicas do Fundescola, onde são 

encontradas especificações quanto aos ambientes escolares. As salas de aula, por exemplo, 

são descritas em dois tipos as salas de aula comuns e as salas especiais (Tabela 4), cujo 

dimensionamento considera “funções e exigências de uso e habitabilidade (ergonomia, 

conforto, higiene, segurança); assim, as salas dos grupos de ensino e docência (pedagógicos) 

devem ser especificadas para as capacidades máximas toleráveis”. Ainda segundo a norma 

se as áreas de construção forem maiores do que o previsto não haverá aproveitamento 

educacional, e se forem menores não há racionalização na economia e no uso 

(FUNDESCOLA, 2002, p.48). 

 

Tabela 4: Dimensões das salas de aula de acordo com o Fundescola. 
 

 
Fonte: (FUNDESCOLA, 2002, p.48). 

2.2 Avaliação da iluminação natural 

As simulações com iluminação natural auxiliam em aspectos como: avaliação 

quantitativa e de disponibilidade da iluminação natural, em determinadas condições de céu 

ao longo de um ano; análise dos dados através de sua transformação em métricas de 

desempenho; podendo ainda ser integrada com simulações de energia elétrica, ou com a 

parte térmica (JANAK 1997; WINKELMANN e SELKOWITZ 1985 apud REINHART, 2011, 

p.235). 

Os instrumentos de cálculo de iluminação natural podem ser classificados nas 

seguintes categorias: “cálculos matemáticos, métodos gráficos simplificados, simulações com 
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modelos em escala reduzida e simulações computacionais”. Nestes métodos são 

manipuladas as seguintes variáveis: “iluminância da seção do céu vista através da abertura, 

ângulo sólido associado a esta seção, capacidade da abertura trazer luz para o interior, área 

e geometria das superfícies internas e refletâncias internas” (SOUZA, 2004, p.45). 

A utilização de programas de simulação serve para facilitar as análises de 

desempenho termo-energético e luminoso. A interpretação dos dados obtidos através das 

simulações permite elaborar decisões de projeto (RAMOS, 2008, p.44). 

Os programas de simulação computacional permitem a análise de questões relativas 

ao dimensionamento dos sistemas construtivos, de iluminação ou de ar-condicionado, 

podendo também produzir informações referentes ao “padrão de uso e ocupação da 

edificação”. Sendo possível fazer uma estimativa do consumo energético, seus custos e 

impactos no entorno em fase anterior à realização da obra (MENDES ET AL., 2005 e 

MOREIRA ET AL.,. 2005 apud DIDONÉ, 2009, p.47). 

O uso de programas de simulação tem sido a escolha mais recorrente pelo fato de ter 

resultados mais objetivos, possibilitando a análise da iluminação natural e artificial, auxiliando 

no processo de concepção projetual (MORAES et al., 2011, p.2). 

As ferramentas digitais possibilitam a análise da iluminação natural por meio de 

modelagem matemática, executando “avaliações paramétricas” que podem ser realizadas 

conjuntamente com a parte de térmica e consumo energético. Programas mais aprimorados 

realizam simulações com “ambientes de geometrias complexas” (SOUZA, 2004, p.52). A 

simulação fornece mecanismo de auxílio aos projetistas para alcançar um melhor 

desempenho da iluminação natural, por meio de métodos que geralmente utilizam-se de 

algoritmos, os quais possibilitam uma maior integração no processo de tomadas de decisões 

de projeto (GAGNE et al., 2011, p.2351).  

Neste item serão descritos os critérios de avaliação do desempenho luminoso e o 

processo com simulação computacional aplicado para o Daysim. 

2.2.1 Critérios de avaliação do desempenho luminoso 

Embora haja um grande enfoque na determinação do potencial de iluminação natural 

nas edificações, há ainda uma grande deficiência na descrição dos parâmetros para a 

obtenção de uma boa iluminação natural nos espaços. Os níveis de iluminação natural são 

dinâmicos e mudam constantemente em relação à intensidade e a distribuição espacial. O sol 

e o céu são duas fontes variáveis de luz natural que “interagem com a geometria, propriedade 
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físicas do espaço, contexto exterior e condições interiores” (MARDALJEVIC et al., 2009, 

p.261). 

Os critérios de desempenho são medidas qualitativas para as edificações em relação 

a questões como “eficiência energética”, “segurança” e “qualidade do projeto” (REINHART et 

al., 2006, p.7). 

As simulações computacionais podem ser estáticas ou dinâmicas. A vantagem dos 

critérios de simulação dinâmicos em relação aos estáticos, é que os primeiros consideram as 

variações diárias e sazonais da iluminação natural combinado com as irregularidades 

meteorológicas para a edificação (MARDALJEVIC 2000; REINHART AND ANDERSEN 2006; 

REINHART AND WALKENHORST apud REINHART et al., 2006, p.13). 

A simulação estática realiza análises pontuais, avaliando a iluminação natural para 

uma data e horário específicos, com resultados em forma de fotos ou valores de Iluminância 

(MORAES et al., 2011, p.2).  

Os critérios de desempenho de iluminação natural dinâmicos são baseados em séries 

de dados temporais de iluminância e luminância dentro da edificação. Esses dados temporais 

são calculados para um ano climático, sendo baseados em dados de radiação solar anual e 

externa para a edificação em análise (MARDALJEVIC 2000; REINHART AND ANDERSEN 

2006; REINHART AND WALKENHORST apud REINHART et al., 2006, p.13). Os resultados 

das simulações são expressos em séries anuais com valores em intervalos de uma hora até 

um minuto, os perfis de iluminância são usados na previsão do uso de energia elétrica e 

podem ser combinados com as simulações térmicas prevendo os gastos com a iluminação 

artificial e o resfriamento (REINHART, 2011, p.253). 

2.2.2 Simulação computacional em iluminação natural 

O departamento de Energia dos Estados Unidos (US DOE apud REINHART, 2011, 

p.248) elencou diferentes programas que trabalham com método de cálculo com simulação 

em iluminação natural, sendo encontrados três métodos de cálculos diferentes: método de 

fluxo dividido BRE (BRE Split flux method), radiosidade e raio traçado (raytracing). O método 

de fluxo dividido produz resultados mais significantes para locais em que uma grande parcela 

do céu é vista, para espaços mais obstruídos com fachada o método torna-se pouco confiável 

devido as refletâncias dos componentes internos provenientes dos elementos estáticos 

(REINHART, 2011, p.249). A radiosidade foi utilizada inicialmente como forma de solucionar 

problemas relativos à transferência de calor. Neste caso o fator de forma determina a 

quantidade energia radioativa que deixa uma superfície atingindo outra, cada superfície é 

tratada como um refletor difuso perfeito com luminância constante (REINHART, 2011, p.250). 
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O raio traçado é usado para avaliações de interação da iluminação natural com venezianas, 

sendo empregado em ambientes com um entorno complexo, no método os raios são emitidos 

de um ponto de interesse e traçados até que eles encontrem a fonte de luz como o sol, o 

hemisfério celeste ou outro objeto (REINHART, 2011, p.250). Este método possibilita o cálculo 

para superfícies com propriedades ópticas complexas, como superfícies especulares ou 

espelhadas, superfícies difusas, e superfícies envidraçadas (WARD e SHAKESPEARE 1998 

apud REINHART, 2011, p.251). 

Os programas de simulação trabalham com um algoritmo de cálculo, que influencia 

diretamente nos resultados da simulação; em uma análise comparativa entre os resultados 

encontrados pelo Radiance e o método de fluxo dividido BRE (BRE Split flux), que 

apresentaram uma diferença percentual de 400% em seus resultados (IBARRA e REINHART 

2009 apud REINHART, 2011, p.248) essa discrepância deve-se ao fato da capacidade do 

Radiance de modelar a luz refletida por múltiplos intervalos de tempo, superestimando o fator 

de luz do dia do ambiente (REINHART, 2011, p.248). 

A vantagem do método da radiosidade em comparação com o raio traçado é a redução 

do tempo de cálculo para geometrias retilíneas, que não contém muitos elementos de 

superfície (REINHART, 2011, p.251). Uma vantagem do raio traçado em relação à radiosidade 

é a capacidade de simular superfícies especulares (WARD e SHAKESPEARE apud 

REINHART, 2011, p.251). Tanto a radiosidade quanto o raio traçado requerem a definição de 

várias simulações de acordo com a “complexidade da cena e gradiente de luminância 

esperado”. Um dos problemas do raio traçado é a presença de erros decorrentes dos cálculos 

do programa, os resultados da simulação podem ter valores pequenos caso o raio traçado 

não compute uma janela pequena ou até mesmo a linha do céu, subestimando o valor da 

iluminância (REINHART, 2011, p.251). 

A simulação com iluminação natural necessita da determinação de alguns elementos 

para o seu processamento como modelo de céu, pontos de sensores, informações sobre o 

espaço em análise (nível de iluminância e horário de ocupação) (REINHART, 2011, p.237). 

Os dados gerados pela simulação computacional necessitam de um tratamento através de 

planilhas, já que muitos dos programas não executam análises comparativas (SOUZA, 2004, 

p.53). 

Durante a simulação de iluminação natural o programa combina o modelo de céu com 

o cálculo de iluminância e luminância, sendo a interpretação de seus resultados transformada 

em decisões de projeto (REINHART, 2011, p.237). A cena modelada é a combinação de uma 

ou mais condições de céu, que nada mais são do que composições matemáticas feitas por 
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meio de simulações computacionais que fazem a caracterização da distribuição de 

luminosidade no céu (REINHART, 2011, p.241). 

a) Daysim 

O Daysim é um programa desenvolvido pelo National Research Council Canada 

(NRCC) e o Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems, na Alemanha, com a finalidade de 

“calcular as iluminâncias para o período de um ano”, fazendo um cálculo rápido e 

independemente do tipo de céu (Reinhart, 2006 apud RAMOS, 2008, p.49). 

Este é um programa de rápida execução, com uma interface amigável. A versão 

utilizada na pesquisa foi a 3.1, para usuários sem acesso ao código fonte. O programa Daysim 

versão 3.1 (REINHART, 2010a) foi programado de acordo com a versão 6 do Java e só é 

executado nessa versão. Caso o Java seja atualizado, o Daysim tornar-se-á inoperável 

(REINHART, 2010b, p.33). 

O programa Daysim simula com o auxílio de dados de entrada, dentre eles está o 

arquivo climático que deve estar obrigatoriamente em formato *EPW. O Daysim importa os 

arquivos de formato EPW e extrai a informação para a simulação de iluminação natural anual 

(REINHART, 2010b, p.15). 

Com a importação do arquivo climático e a definição do ambiente a ser simulado, é 

preciso identificar em quais pontos do edifício deverá ser feita a análise. Para uma simulação 

anual é preciso especificar a localização dos pontos de sensores dentro da edificação, no 

caso de um edifício de escritórios estes pontos estão localizados no plano horizontal de 

trabalho, no caso de um museu estes pontos estariam localizados no plano vertical de trabalho 

em uma obra de arte (REINHART, 2010b, p.16). 

O programa Daysim define a origem dos os pontos de sensores a partir da orientação 

Sul de fachada, conforme a Figura 3 (REINHART, 2010b, p.40): 

 
Figura 3: Origem do modelo. 

Fonte: (REINHART, 2010b, p.40). 
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Após a definição dos pontos de sensores pode-se iniciar a simulação de iluminação 

natural. As simulações realizadas no Radiance ou Daysim podem durar várias horas se a cena 

simulada for complexa. O cálculo da simulação em iluminação natural ocupa uma boa parte 

da memória do computador, deve-se considerar portanto um computador exclusivamente para 

a realização das simulações ou então inicia-las no período noturno após a saída do escritório. 

Outra particularidade é a necessidade de um conhecimento mais aprofundado dos parâmetros 

de simulação que determinam a exatidão dos dados simulados (REINHART, 2010b, p.16). 

Após a realização da simulação é preciso converter os dados obtidos em parâmetros 

de desempenho de iluminação natural (REINHART, 2010b, p.16). Com a definição desses 

parâmetros é possível compará-los entre si e fazer as compensações entre as diferentes 

variáveis de projeto (REINHART, 2010b, p.17). 

O programa faz a simulação da “iluminação natural através do coeficiente de luz 

natural (DC)”, utilizando o programa Radiance, que emprega o “método do raio traçado, e no 

modelo de céu de Perez et al (1990)” (Rheinhart e Walkenhorst, 2001 apud RAMOS, 2008, 

p.49 e 50). 

A tarefa do algoritmo de simulação é predizer as iluminâncias e luminâncias interiores 

em um determinado ponto baseando-se no modelo tridimensional e nas condições de céu 

para este determinado ponto (REINHART, 2010b, p.18). 

No caso de análises de desempenho lumínico anual, é preciso modelar as condições 

de céu ao longo do ano. Pode ser usado o modelo de céu de Perez2 para calcular a 

distribuição de luminância no céu para as irradiâncias direta e difusa (REINHART, 2010b, 

p.20).  

Os parâmetros de simulação do Radiance variam de acordo com o tipo de cena a ser 

simulada, sendo divididos em sete parâmetros: reflexões internas do ambiente (em inglês 

ambient bounces), divisões do ambiente (em inglês ambient divisions), amostragem do 

ambiente (em inglês ambient sampling), precisão do ambiente (em inglês ambient accuracy), 

Resolução do ambiente (em inglês ambient resolution), limiar direto (em inglês direct 

2 As condições de céu de Perez foram desenvolvidas no início dos anos 90 por Richard Perez et al., 

nela são requisitados dados como: “data, hora, local e valores da irradiância direta e difusa para calcular 

a distribuição de luminosidade no céu para uma dada condição de céu”. O modelo consiste em dois 

modelos independentes: “O modelo de eficácia luminosa de Perez” e o “modelo de distribuição 

luminosa de Perez (REINHART, 2010b) 
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threshold) e sub amostragem direta (em inglês direct subsampling). As reflexões internas do 

ambiente “descrevem o número de reflexões internas calculadas a partir de um raio 

descartado”. Um índice de cinco é referente a uma “edificação padrão com elementos de 

fachada mais simplificados, um aumento neste índice ocasiona um aumento no tempo de 

simulação”. As divisões do ambiente e a amostragem do ambiente determinam o “número de 

raios que são enviados à superfície durante o cálculo da simulação. Este parâmetro precisa 

ser alto se houver uma distribuição de luminância em cena com alta variação de brilho”. Um 

ambiente com índice maior que zero significa que o número de raios extras é enviado para 

áreas com um alto grau de brilho. A combinação entre os parâmetros de acurácia do ambiente 

e resolução do ambiente com um ambiente de dimensão máxima de cena “provê uma medida 

requintada da distribuição de luminância na cena calculada”, havendo uma resolução especial 

maior para os dados de irradiância. O limar direto dá a opção de “desligar a fonte de luz 

selecionada para o teste”, esta opção “é fixada em zero quando os coeficientes de iluminação 

natural são calculados usando o Daysim”. A amostragem direta “desliga a amostragem direta 

que está dentro do limite, somente um raio é geralmente enviado para o centro de cada fonte 

de luz”, como durante o cálculo da luz natural direta são considerados “discos solares com 

um tamanho angular de 0,5º”, a desativação da amostragem sub direta é indicada para 

acelerar o cálculo sem reduzir a precisão (REINHART, 2010b, p. 26). 

De acordo com as particularidades de cada ambiente pode haver uma variação da 

cena a ser simulada em quatro tipos: cenas 1, 2, 3 e 4. A cena 1 “assume que o seu objetivo 

é calcular o perfil anual de iluminância devido à iluminação natural em um ponto de referência 

atrás da janela” para um ambiente dentro de uma edificação, tratando-se de um padrão mais 

de simulação mais econômico. A cena 1 é um ambiente rodeado pela envoltória da edificação. 

A envoltória é composta por elementos translúcidos, transparentes e opacos, sem sistemas 

de iluminação complicados como venezianas ou painéis cortados a laser. O tempo de 

simulação em média é de uma hora. A cena 2 é referente ao sistema de painéis com 

venezianas, o cálculo da iluminância em um determinado ponto de referência varia de acordo 

om o número de raios requeridos. Trata-se de um sistema de iluminação natural de geometria 

complexa, que requer os parâmetros de simulação do radiance, levando cerca de três a quatro 

horas em cada simulação. A cena 3 tem venezianas de geometria mais complexa com 

superfícies especulares, levando um dia ou mais para cada simulação. A cena 4 considera a 

geometria do duto de luz, com uma superfície altamente reflexiva, o manual do Daysim não 

especifica o tempo necessário para este tipo de simulação (REINHART, 2010b, p.25). 

O sucesso na realização das simulações vai depender da utilização de materiais que 

possam ser simulados no Daysim, que suporta apenas uma fração dos materiais do Radiance. 
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Caso o modelo tenha algum material que não seja suportado pelo Daysim será gerado um 

erro impossibilitando a análise (REINHART, 2010b, p.48). 

Os materiais no Radiance são divididos em grupos (REINHART, 2010b, p.48): luz, 

brilho, plástico, metal, espelho, trans e vidro. 

Luz e brilho significam o mesmo que luz. As fontes de luz no Radiance são substituídas 

por um plástico escuro no Daysim, pois o programa adiciona automaticamente o céu à cena, 

a contribuição de outras fontes de luz conduziria a erros na simulação (REINHART, 2010b, 

p.48). 

Plástico, metal, espelho, trans e vidro significam o mesmo que plástico. Os materiais 

desse tipo são transformados em monocromáticos no Daysim, pois o programa calcula os 

coeficientes de iluminação de cada sensor para um canal de cor (REINHART, 2010b, p.48). 

É possível ter estratégias de projeto mais bem sucedidas através da predição de 

sistemas de controle, automáticos ou manuais, de iluminação e sombreamento com o auxílio 

de um manual para acionamento, em consequência disso foram desenvolvidos modelos de 

comportamento e controles de interruptores, venezianas, termostatos e aberturas de janelas 

(NEWSHAM 1994; REINHART 2004; BOURGEOIS, MACDONALD e REINHART 2006; 

MAHDAVI ET AL. 2008; HOES et al. 2009 apud REINHART, 2011, p.235).  

O programa Daysim dá a opção de trabalhar com o modelo de comportamento do 

usuário, que serve para reduzir os erros de simulação em relação às mudanças dos sistemas 

de controle iluminação, dimerização e venezianas em razão das mudanças ambientais 

internas. Sendo descrito para o “sistema de controle da iluminação (manual, sensor de 

ocupação, dimmer, ...) e controle de veneziana (manual, automático) e o tipo de ocupante 

(consciência da energia/ ativo ou passivo)”. O programa apresenta quatro situações 

diferenciadas: controle de luz e de veneziana ativos, controle de luz e de veneziana passivos, 

controle de luz ativo e de veneziana passivo e controle de luz passivo e de veneziana ativo 

(REINHART, 2010b, p.31 e 32). 

• Medidas dinâmicas 

Os critérios dinâmicos são medidas empregadas para fazer as análises durante o 

período de um ano climático. São exemplos dessas métricas: Autonomia de Iluminação 

Natural (DA), Autonomia de Iluminação Natural Contínua (DAcon), Autonomia de Iluminação 

Natural Máxima (DAmax) e Iluminância Natural Útil (em três faixas UDI<100Lux, UDI100-2000Lux, 

UDI>2000Lux). 

A Autonomia de Iluminação Natural (DA) é uma medida que serve para indicar se 

existe luz natural suficiente para que o usuário possa trabalhar apenas com iluminação natural 
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(REINHART et al., 2006, p.16). A associação Suíça de eletricistas (ASSOCIATION SUISSE 

DES ELECTRICIENS, 1989 apud REINHART et al., 2006, p.16) a definiu como “o percentual 

ao ano em que o nível mínimo de iluminância é atendido somente com a luz natural”. 

Posteriormente Reinhart e Walkenhorst (REINHART e WALKENHORST, 2001 apud 

REINHART et al., 2006, p.16) definiram a Autonomia de Iluminação Natural como “o 

percentual de horas ocupadas por ano quando a iluminância mínima requerida pelo sensor é 

atendida somente pela iluminação natural”. Este critério considera em sua análise todas as 

condições de céu ao longo ano, em relação a uma orientação específica e de acordo com o 

perfil de ocupação do usuário (REINHART, 2010b, p.10). 

O tutorial do Daysim (REINHART, 2010b, p.16) exemplifica que para uma Autonomia 

de Iluminação Natural de 70%, em um nível mínimo de iluminância de 500lux, é subtendido 

que se trabalha 70% do ano somente com luz natural. 

Em locais com sombreamento fixo, o cálculo será executado com o dispositivo em uma 

mesma posição ao longo de todo o ano, quando o sombreamento é dinâmico (com 

movimentação do sistema de proteção), tal qual em uma veneziana, deverá ser feito um 

controle do elemento de sombreamento de forma automática ou manual por meio do usuário, 

neste caso o programa vai requerer um modelo de comportamento do usuário em relação à 

movimentação das venezianas (REINHART, 2010b, p.10). 

A principal vantagem da Autonomia de Iluminação Natural é considerar fatores como 

a orientação, o usuário, a ocupação, considerando as possíveis condições de céu. Esta 

medida é frequentemente calculada considerando-se o sombreamento como fixo, trata-se de 

um critério que independe de fatores como densidade e controle de iluminação artificial, não 

assegurando a economia de energia (REINHART, 2010b, p.10). 

A Autonomia de Iluminação Contínua (DAcon) refere-se ao intervalo de tempo em que 

a luz natural está abaixo do nível mínimo de iluminância (REINHART et al., 2006, p.16). O 

emprego desta medida é argumentado pelas preferências individuais de iluminação, muitos 

usuários de escritórios tem uma tendência a trabalhar com níveis de iluminação menores do 

que 300lux ou 500lux. Esta medida é utilizada para identificar quando “a contribuição parcial 

da iluminação natural no espaço ainda é benéfica” (REINHART, 2010b, p.10), como por 

exemplo, para um nível mínimo de iluminância de 500lux, é detectado que é atingido um nível 

de 400lux de iluminação natural no ambiente em um determinado intervalo de tempo, isso dá 

um crédito parcial obtido pela razão de 400lux/500lux, equivalente a 0,8 para um dado 

intervalo de tempo (REINHART et al., 2006, p.17). Como resultado disso tem-se um intervalo 

de transição mais suave entre a conformidade e a não conformidade. Neste critério há um 
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reconhecimento do benefício da contribuição parcial da luz natural para o espaço (REINHART, 

2010b, p.12). 

A Autonomia de Iluminação Natural Máxima (DAmax) aponta quando o percentual de 

horas ocupadas é resultado da incidência solar direta em excesso. O intervalo mais alto deste 

índice oferece uma indicação a respeito do ofuscamento e com que frequência os contrastes 

acontecem (REINHART et al., 2006, p.17). Este critério detecta a incidência de luz solar direta 

e as prováveis condições de ofuscamento, informando a frequência na qual os contrastes 

aparecem no ambiente (REINHART et al., 2006, p.11). 

A Iluminância Natural Útil (UDI) é uma medida dinâmica de desempenho de iluminação 

natural, embasada nas iluminâncias do plano de trabalho (NABIL E MARDALJEVIC, 2005 

apud REINHART et al., 2006, p.16). A Iluminância Natural Útil (UDI) é parte dos dados de 

saída de programas de simulação dinâmica como o Troplux (CABUS, 2014) e o Daysim 

(REINHART, 2010a), havendo apenas a diferença em relação aos intervalos de apresentação 

dos resultados. No primeiro programa, o UDI oferece uma maior flexibilidade, havendo a 

possibilidade de escolha de como este índice poderá ser disponibilizado. No segundo 

programa, o UDI é fornecido em três intervalos fixos, sendo importante para detectar quando 

“os níveis são úteis para os ocupantes, que é, nem tão escuro (<100lx) nem tão claro 

(>2000lx)”. O intervalo maior identifica questões relacionadas ao aquecimento, que podem 

resultar em desconforto térmico (REINHART et al., 2006, p.16).  

Mardaljevic (MARDALJEVIC et al., 2011a, f. 4 e 5) em um artigo publicado para um 

congresso da Comissão Internacional de Iluminação (Comission Internacionale de L’Eclairage 

- CIE) ressalta a importância de se adaptar os limites do UDI de acordo com as tarefas a 

serem desempenhadas no ambiente bem como às condições em que o local se encontra, eles 

admitem a mudança da faixa do UDI de acordo com cada situação, admitindo a variabilidade 

desta faixa de acordo com a situação apresentada. Neste estudo ele faz avaliações de 

iluminação natural para prédios residenciais, relatando que a faixa de UDI entre 300-3000lux 

possibilita o melhor aproveitamento da luz natural, quase não sendo necessária a 

complementação com a iluminação artificial. Segundo ele as iluminâncias acima de 3000lux 

não devem ser descartadas, afinal ainda são desconhecidos os níveis ideais de exposição à 

luz. 

Outro critério denominado de Zona Passiva pode ter bastante aplicabilidade nas 

avaliações de iluminação natural. 

A Zona Passiva é a área interna da edificação que pode apresentar iluminação e 

ventilação por meio de tecnologias passivas. Está cada vez mais evidente que as edificações 

que apresentaram um melhor desempenho energético adotaram “soluções passivas de 
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projeto” referentes à iluminação e ventilação naturais havendo uma maior satisfação do 

usuário. Em edifícios de escritórios, devido as grandes profundidades, é imprescindível prever 

a utilização de iluminação e ventilação artificiais. Para regiões de climas frios a zona passiva 

alcança “uma profundidade de 6m ou duas vezes a altura do pé-direito” (Baker, 1995 apud 

ARAÚJO, 2012, p.38). 

 

b) Arquivo climático 

Atualmente existem dois anos climáticos característicos da cidade de Natal: 1954 

(GOULART, 2005), e 2009 (RORIZ, 2009). 

O arquivo de 1954 foi baseado no índice de cobertura de nuvens, tendo os dados de 

iluminação calculados. A radiação global direta horizontal foi calculada através da subtração 

do valor da radiação global horizontal com a radiação difusa horizontal. 

O arquivo de 2009 faz parte de um conjunto de arquivos cujos dados foram medidos 

entre os anos de 2000 e 2010, por 411 estações climatológicas do INMET (RORIZ, 2012a, 

p.1). 

O tratamento deste conjunto de dados foi feito considerando-se o que seria o TMY 

(Typical Meteorological Year3) (RORIZ, 2012a, p.2). Neste processo é empregado um método 

para a seleção dos dados de “cada estação e cada mês”, sendo eliminados os meses mais 

quentes e frios, restando ao final somente o mês típico, todavia o TMY tem que ser montado 

com os 12 meses completos de um ano, e para a grande maioria das cidades brasileiras, foi 

possível somente montar poucos anos climáticos, muitos a partir de 2007 e 2008, portanto os 

arquivos resultantes apresentam uma baixa qualidade estatística climatológica (RORIZ, 

2012a, p.2). 

Os arquivos climáticos originais do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) 

apresentavam oito variáveis (RORIZ, 2012a): Temperatura do Ar, Umidade Relativa, 

Temperatura do Ponto de Orvalho, Pressão Atmosférica, Velocidade e Direção do Vento, 

Pluviosidade e Irradiância Global sobre o Plano Horizontal. 

Entretanto os arquivos originais apresentavam “inúmeras lacunas (períodos de horas, 

dias ou mesmo semanas sem registro)” ou até mesmo erros, por isso foi preciso substituir os 

valores errados e preencher as lacunas (RORIZ, 2012a, p.2). Com isso foram utilizados os 

3 Ano meteorológico típico 
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procedimentos de Controle de Qualidade de Dados Climáticos (PITTIGLIANI, 2000 apud 

RORIZ, 2012a, p.2). Foi definido o formato EPW, que é adotado no Energy Plus, “programa 

de simulação térmica e energética” (U.S. Department of Energy, 2011 apud RORIZ, 2012a, 

p.2). 

De acordo com Roriz em reposta por meio de correio eletrônico, para o arquivo EPW 

de 2009 foram medidos pelo INMET os seguintes dados de irradiância: global horizontal, 

difusa horizontal e direta normal. Já os dados de iluminância foram calculados pelo autor, já 

que no Brasil existem pouquíssimas estações que executam esta medição, que seria em torno 

de 3 ou 4 estações. 

Roriz (2012a, p.2) calculou as variáveis por três formas diferenciadas: método de 

Munner (1997), método de Perez et al. (1999) e Weather-Converter. O método de Munner 

(1997) foi utilizado para o cálculo das seguintes variáveis: irradiâncias (Extraterrestre 

Horizontal, Extraterrestre Normal, Difusa Horizontal e Direta Normal). O método de Perez et 

al. foi empregado para o cálculo da Luminância no Zenite e Iluminâncias: Global Horizontal, 

Difusa Horizontal e Direta Normal. As demais variáveis foram calculadas pelo Weather-

Converter. 

No arquivo de 2009 não vem expresso na lista de variáveis a radiação solar direta 

(horizontal), de acordo com Roriz (1996, p.24) a mesma pode ser calculada através da 

subtração da radiação global horizontal pela radiação difusa horizontal. 

Segundo Roriz os dados referentes a cobertura de nuvens foram calculados pelo 

programa Weather-Converter, software do próprio Energy-Plus. O próprio Roriz supõe que na 

falta de outras informações, ele adote um valor médio para a cobertura de nuvens. 

c) Fator de céu visível (FCV) 

A luz natural é resultante da componente solar direta e indireta, sendo a abóbada 

celeste uma “importante fonte de iluminação indireta” (LEDER, 2007, p.74), é imprescindível, 

portanto, a determinação da quantidade de área visível da abóbada celeste (LEDER, 2007, p 

74). 

O FCV é referente à área de céu visível em relação a um determinado ponto, sendo 

obtido através da máscara de sombra (LEDER, 2007, p.40), que é obtida com o auxílio da 

carta solar que apresenta “representações gráficas do percurso do sol na abóbada celeste na 

terra, nos diferentes períodos do dia e ano” (BITTENCOURT, 2004, p.27). A carta solar pode 

ser empregada para usos como: localização da posição do sol, “determinação geométrica 

dosa tempos de insolação nas fachadas”, traçado das máscaras de sombra, “traçado de 

sombras” e dimensionamento de protetores solares (FROTA, 2004, p.24 e 25) 
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O cálculo do FCV pode ser executado com a projeção da abóbada celeste sobre um 

plano bidimensional que pode ser desenhado com auxílio de ferramenta computacional 

(LEDER, 2007, p.74). 

d) Ecotect 

O Ecotect Analysis 2011, desenvolvido por Marshall (2011) durante sua tese de 

doutorado, oferece uma ampla gama de simulações que se destinam a análise de prédios 

existentes ou ainda na fase projetual. Podem ser executadas avaliações referentes à “energia, 

água e emissão de carbono” (AUTODESK, 2013b, s.p.). 

A modelagem no programa proporciona a criação de novos materiais e cenas, que 

podem ser visualizadas por meio do painel visualização de ferramentas 

(NATURALFREQUENCY, 2014). 

O programa executa cálculo de máscaras de sombra (em inglês calculate sun-path 

diagram), análise térmica (em inglês termal Analysis), exposição solar (em inglês solar 

exposure), custos de material (em inglês material costs), recursos de consumo (em inglês 

resource consumption), tempo de reverberação (em inglês reverberation times) e resposta 

acústica (em inglês acoustiv response). 

O Ecotect executa análises do projeto da edificação para auxiliar no desenvolvimento 

de estratégias passivas de projeto. As análises são referentes a: incidência de radiação solar 

na envoltória, análise da visibilidade espacial, análise de manipulação dos pontos de sensores 

(em inglês grid) (NATURALFREQUENCY, 2014). 

A sombras e reflexões servem para a análise dos sistemas de proteção solar nas 

edificações. O programa disponibiliza a visualização do sombreamento do objeto selecionado 

em relação ao entorno e do entorno sobre o objeto selecionado (NATURALFREQUENCY, 

2014). São disponibilizadas máscaras de sombra para análise das aberturas. O cálculos são 

executados tomando-se como base a data e a hora de cada simulação 

(NATURALFREQUENCY, 2014). 

2.3 Considerações sobre a revisão 

As pesquisas realizadas até o presente momento apontam para a possibilidade de 

estabelecimento de uma relação projetual entre altura da verga da abertura e a profundidade-

limite de iluminação, todavia é preciso combinar diversas variáveis de iluminação e arquitetura 

para a análise. Conforme foi mencionado na problemática há um desconhecimento sobre a 

influência das variáveis no desempenho luminoso. Serão consideradas na pesquisa variáveis 
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como: abertura, controle solar, profundidade de sala, fator de céu visível e altura de verga de 

janela. 

É preciso converter as informações da simulação para ter uma aplicação efetiva para 

os projetistas durante a fase o processo de projeto. Deve-se refletir sobre quais são as 

variáveis que realmente influenciam na disponibilidade de luz natural. Imaginou-se, para o 

presente estudo, que a iluminação natural pode ser obtida em função de três variáveis: 

tamanho de abertura, profundidade de vão iluminado e a fração de céu visível.  

As pesquisas realizadas atualmente têm servido como embasamento para as normas 

atuais na área de iluminação natural. Todavia existem poucas prescrições normativas 

específicas em iluminação natural para escolas no país. Para a cidade de Natal não há norma 

específica para iluminação em escolas, existem normas como o Código de Obras que 

estabelece um percentual de abertura de 1/6 de área de piso para áreas de uso contínuo 

Entretanto a norma não menciona o tipo de material da esquadria, nem estabelece um índice 

mínimo de transparência de material. O que se observa na maioria das edificações escolares 

de Natal é o uso de esquadrias de madeira sem qualquer elemento transparente para permear 

a luz natural, o que acaba por reduzir ou eliminar a entrada de luz natural pela abertura. 

A análise com simulação estática tem o papel de fazer uma pré-avaliação dos modelos 

para verificar a funcionalidade dos sistemas de proteção simulados para posteriormente 

realizar as simulações dinâmicas. 

Há ainda uma grande dificuldade na escolha de critérios adequados para o que se 

quer avaliar sobre a iluminação natural, cada tipo de análise requer uma medida específica e 

cada localidade, tem uma latitude específica tendo, portanto condições diferenciadas de 

iluminação e aproveitamento da luz natural. 

Percebe-se que, no caso específico do UDI, que a faixa determinada pelo programa 

Daysim entre 100lux e 2000lux, precisaria ser revisada para que houvesse uma adaptação do 

limite inferior e superior. O limite inferior no Brasil precisa ser adequado para o nível de 

iluminância requerido para a tarefa visual específica de cada ambiente de acordo com a nova 

norma de iluminação de ambientes de trabalho, a NBR ISO-CIE 8995-1 (ABNT, 2013). Já o 

limite superior precisaria ser adaptado de acordo com o limite de ofuscamento. 

Um bom projeto de arquitetura deve equacionar de forma equilibrada o iluminar, o 

sombrear e o ventilar. Uma abertura deve proporcionar iluminação natural, mas sem causar 

ofuscamentos e entrada excessiva de radiação solar, pois prejudicaria o desempenho térmico 

da edificação, e ao mesmo tempo deve ter a função de higienizar o ambiente com a renovação 

do ar, através da ventilação natural. Portanto torna-se necessário o uso de aberturas 
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sombreadas de forma a garantir uma iluminação adequada para o desempenho da tarefa 

visual, sem prejudicar o conforto ambiental da construção. 

Cada tipo de proteção solar apresenta um impacto diferenciado na profundidade de 

vão iluminado. Ambientes sem proteção solar podem apresentar problemas relativos à 

presença de contrastes e ofuscamento dificultando o desempenho luminoso, gerando 

desconforto visual e cansaço mental; ao mesmo tempo pode aumentar aquecimento solar, 

através da maior incidência de radiação solar, aumentando o consumo de energia dos 

aparelhos de refrigeração de ar. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

O método de pesquisa consiste na quantificação dos impactos das características 

arquitetônicas no desempenho luminoso em sala de aula. Está dividido em três etapas, as 

duas primeiras etapas têm seus dados cruzados na terceira etapa na conforme Figura 4 a 

Figura 6: 

1. Etapa I Fator de Céu Visível (FCV): cálculo executado com a finalidade de 

quantificar o céu visível para cada sistema de proteção analisado na pesquisa. 

2. Etapa II Simulação: procedimento realizado para determinação do potencial de 

iluminação natural nos modelos simulados. 

3. Etapa III Comparação dos resultados: consiste no tratamento dos dados simulados 

na etapa II e cruzamento com as informações obtidas na etapa I. 

 

Modelagem 
Ecotect

Cálculo da 
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Figura 4: Etapa I Fator de Céu Visível (FCV). 
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Figura 5: Etapa II Simulação. 
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Figura 6: Etapa III Comparação dos resultados. 
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O critério de cálculo escolhido para a análise da iluminação natural foi o UDI para duas 

faixas (300-2000lux e 300-3000lux). O valor do UDI foi calculado com base nos dados de 

iluminância fornecidos através da simulação do Daysim. Este cálculo é válido somente para 

sistemas de proteção fixos, por esta razão foram simuladas apenas as orientações Norte e 

Sul na Fase 1, já que as orientações Leste e Oeste necessitam um sistema de proteção 

dinâmico, devido a mutabilidade do comportamento da iluminação natural de acordo com os 

períodos matutino e vespertino. No caso de sistemas de proteção móveis é necessário 

calcular o UDI a partir da derivação dos valores mais baixos e mais altos da DA, de acordo 

com o intervalo que se quer calcular. No caso do UDI na faixa de 300-2000lux, seria preciso 

simular o sistema de proteção duas vezes, uma para cada limite da faixa de UDI, e 

posteriormente fazer a derivação deste percentual a partir dos intervalos limítrofes calculados, 

no caso de 300lux e 2000lux. 

A Fase 2 de simulações foi um refinamento da Fase 1 de simulações, através da 

máscara de sombra da cidade de Natal percebeu-se que as orientações Norte e Sul tem cerca 

de seis meses de luz natural distribuída pelo dia inteiro. Como a orientação Norte tem um 

maior número de meses do ano com luz natural durante todo o dia, optou-se por simular 

apenas a orientação Norte para a fase 2. 

3.1 Etapa I: Fator de Céu Visível (FCV) 

O FCV foi calculado com a finalidade de quantificar o percentual de céu visível para 

cada sombreamento e fazer análises comparativas com os resultados obtidos de 

profundidade de vão iluminado na Etapa II de simulação. Será feito um cruzamento desses 

dados na Etapa III de comparação dos resultados na tentativa de extrair recomendações 

projetuais simplificadas. 

Optou-se pelo cálculo da máscara de sombra gerada no Ecotect Analysis 2010 com a 

opção “overshadowing only”, onde é possível ver os percentuais sombreamento de cada 

fração da abóbada celeste. Dessa forma é possível determinar a quantidade de 

sombreamento gerada por cada sistema de proteção solar. 

O Ecotect Analysis 2010 (MARSHALL, 2010a) apresenta o cálculo do percentual de 

sombreamento para cada subdivisão da abóbada celeste, entretanto apresenta erros com a 

importação de modelos do SketchUp e a volumetria deve ser construída no Revit ou no próprio 

Ecotect. 

Os procedimentos de cálculo do fator de céu visível são: 
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• Modelagem tridimensional de parede, abertura e sistema de proteção no 

Ecotect e caracterização da localização geográfica; 

• Cálculo da máscara de sombra do tipo estereográfico4 com a quantificação do 

percentual de sombreamento por meio da opção “Overshadowing only”, 

testada como a mais fidedigna; 

• Mapeamento das áreas referentes a cada um dos percentuais de 

sombreamento por meio do AutoCAD (AUTODESK, 2013a); 

• Cálculo do fator de céu visível por meio de planilha eletrônica. 

O cálculo da área do diagrama de máscara de sombra é executado pela delimitação 

das áreas de cada percentual de sombreamento (Figura 7) dentro do programa do AutoCad 

(AUTODESK, 2013a). Cada área é definida com uma hachura específica (Figura 8, Quadro 

1) que é calculada e inserida em uma planilha no Excel (GATES, 2010) para o cálculo do fator 

de céu visível (Figura 9 e Tabela 5).  

 
Figura 7: malha da carta solar. 

 

4 utilizado na NBR 15-215 – 2 (ABNT, 2005a) de iluminação natural 
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Figura 8: Carta solar hachurada para o cálculo da área de Fator de Céu para orientação Norte com 

marquise e PAF 40%. 

 

Quadro 1: Legenda das hachuras da carta solar no Autocad. 

     

  

 

   
Figura 9: Diagrama de máscara de sombra para a orientação Norte com marquise e PAF de 40%. 
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Tabela 5: Planilha com cálculo do fator de céu visível, orientação Norte com marquise, PAF de 40%. 

 
O cálculo do Fator de Céu Visível foi executado por meio de planilha eletrônica no 

Excel, seguindo os seguintes procedimentos: 

1. Inserção das áreas calculadas no Autocad, referentes a cada percentual de 

sombreamento da máscara de sombra do Ecotect, na planilha do Excel; 

2. A medida absoluta de cada área medida no Autocad é transformada em área 

relativa de percentual de sombreamento da máscara de sombra. A área relativa é 

referente ao percentual de ocupação de área em relação ao arco da máscara de 

sombra Equação 2: 

 

Á𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 =
Á𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑟𝑟𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑟𝑟𝑎𝑎𝑟𝑟𝑟𝑟
Á𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑑𝑑𝑎𝑎 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑎𝑎𝑎𝑎

 
Equação 2: Cálculo da área relativa de 

cada percentual de sombreamento. 

 

3. Cálculo da área de Fator de Céu Visível através da área relativa de cada percentual 

de sombreamento. A área visível de céu foi considerada como uma medida 
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complementar do percentual encontrado na máscara de sombra (Equação 3). O 

índice do Percentual do Fator de Céu Visível é multiplicado ao valor da Área 

relativa para se encontrar o Fator de Céu Visível referente à cada fração da 

máscara de sombra (Equação 4). O somatório do Percentual do Fator de Céu 

Visível de cada fração da abóbada celeste resulta na Área total de Fator de Céu 

Visível da proteção solar analisada (Equação 5). 

 

Á𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑉𝑉𝑟𝑟𝑎𝑎í𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑑𝑑𝑟𝑟 𝐶𝐶é𝑎𝑎

= 100%

− 𝑃𝑃𝑟𝑟𝑟𝑟𝑎𝑎𝑟𝑟𝑃𝑃𝑟𝑟𝑎𝑎𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑑𝑑𝑟𝑟 𝐻𝐻á𝑎𝑎𝑎𝑎𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑑𝑑𝑟𝑟 𝑎𝑎𝑎𝑎𝐻𝐻𝑎𝑎𝑟𝑟𝑟𝑟 

Equação 3: Cálculo da Área Visível de 
Céu. 

 

𝐹𝐹𝑟𝑟𝑟𝑟𝑎𝑎𝑟𝑟 𝑑𝑑𝑟𝑟 𝐶𝐶é𝑎𝑎 𝑉𝑉𝑟𝑟𝑎𝑎í𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑑𝑑𝑟𝑟 𝑎𝑎𝑟𝑟𝑑𝑑𝑟𝑟 𝑓𝑓𝑟𝑟𝑟𝑟çã𝑎𝑎 𝑑𝑑𝑟𝑟 𝑟𝑟𝑎𝑎ó𝑎𝑎𝑟𝑟𝑑𝑑𝑟𝑟

= �
Á𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑟𝑟𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑟𝑟𝑎𝑎𝑟𝑟𝑟𝑟
Á𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑑𝑑𝑎𝑎 𝐴𝐴𝑟𝑟𝑎𝑎𝑎𝑎

�𝑥𝑥(100%

− 𝑃𝑃𝑟𝑟𝑟𝑟𝑎𝑎𝑟𝑟𝑃𝑃𝑟𝑟𝑎𝑎𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑑𝑑𝑟𝑟 𝑀𝑀á𝑎𝑎𝑎𝑎𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑑𝑑𝑟𝑟 𝑆𝑆𝑎𝑎𝐻𝐻𝑎𝑎𝑟𝑟𝑟𝑟) 

Equação 4: Cálculo do Fator de Céu 
Visível para cada fração da máscara de 

sombra. 

 

Á𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑇𝑇𝑎𝑎𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑑𝑑𝑟𝑟 𝐹𝐹𝑟𝑟𝑟𝑟𝑎𝑎𝑟𝑟 𝑑𝑑𝑟𝑟 𝐶𝐶é𝑎𝑎 𝑉𝑉𝑟𝑟𝑎𝑎í𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑑𝑑𝑟𝑟 𝑝𝑝𝑟𝑟𝑎𝑎𝑟𝑟𝑟𝑟çã𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟

= ����
Á𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑟𝑟𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑟𝑟𝑎𝑎𝑟𝑟𝑟𝑟1
Á𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑑𝑑𝑎𝑎 𝐴𝐴𝑟𝑟𝑎𝑎𝑎𝑎

� 𝑥𝑥(100%

− 𝑃𝑃𝑟𝑟𝑟𝑟𝑎𝑎𝑟𝑟𝑃𝑃𝑟𝑟𝑎𝑎𝑟𝑟𝑟𝑟1 𝑑𝑑𝑟𝑟 𝑀𝑀á𝑎𝑎𝑎𝑎𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑑𝑑𝑟𝑟 𝑎𝑎𝑎𝑎𝐻𝐻𝑎𝑎𝑟𝑟𝑟𝑟)�

+ ��
Á𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑟𝑟𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑟𝑟𝑎𝑎𝑟𝑟𝑟𝑟2

Á𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑑𝑑𝑎𝑎 𝐴𝐴𝑟𝑟𝑎𝑎𝑎𝑎
�𝑥𝑥(100%

− 𝑃𝑃𝑟𝑟𝑟𝑟𝑎𝑎𝑟𝑟𝑃𝑃𝑟𝑟𝑎𝑎𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑑𝑑𝑟𝑟 𝑀𝑀á𝑎𝑎𝑎𝑎𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑑𝑑𝑟𝑟 𝑎𝑎𝑎𝑎𝐻𝐻𝑎𝑎𝑟𝑟𝑟𝑟2)�

+ ⋯��
Á𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑟𝑟𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑟𝑟𝑎𝑎𝑟𝑟𝑟𝑟𝑛𝑛

Á𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑑𝑑𝑎𝑎 𝐴𝐴𝑟𝑟𝑎𝑎𝑎𝑎
�𝑥𝑥(100%

− 𝑃𝑃𝑟𝑟𝑟𝑟𝑎𝑎𝑟𝑟𝑃𝑃𝑟𝑟𝑎𝑎𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑑𝑑𝑟𝑟 𝑀𝑀á𝑎𝑎𝑎𝑎𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑑𝑑𝑟𝑟 𝑎𝑎𝑎𝑎𝐻𝐻𝑎𝑎𝑟𝑟𝑟𝑟𝑛𝑛)�� 

Equação 5: Cálculo da Área Total de 
Fator de Céu Visível da proteção solar. 

 

 

Todas as equações acima foram inseridas em cada uma das colunas da planilha no 

Excel, com os dados vinculados entre si para facilitar o cálculo para os outros sistemas. Cada 

planilha tem informações sobre o modelo como: proteção solar (tipo e dimensão), PAF, 

bandeira de luz (altura), prateleira de luz (se existe no modelo e a dimensão), cor das paredes, 

nível mínimo de iluminância das simulações no Daysim, transmissividade do vidro, 
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profundidade de sala, imagem do modelo em 3D e imagem da máscara de sombra. Assim é 

possível identificar todas as características do modelo simulado a partir da planilha de cálculo. 

3.2 Etapa II: Simulação 

A simulação foi realizada no programa Daysim (REINHART, 2010a), escolhido devido 

à possibilidade de realização de simulação dinâmica, alta velocidade de processamento, 

operacionalização aceitável, resultados compatíveis para tratamento e comparação com 

critérios de desempenho luminoso. 

Os principais dados de entrada são a volumetria em 3D, arquivo de sensores, o arquivo 

climático em formato EPW5 e arquivo de materiais (REINHART, 2010b, p.53 a 75). A 

volumetria pode ser construída em quatro programas: AutoCad (AUTODESK, 2013a), Ecotect 

(MARSHALL, 2010a), SketchUp (GOOGLE, 2006) e Rhinoceros (MCNELL et al., 2012). Para 

a presente pesquisa a volumetria foi construída no programa SketchUp. 

Ao todo foram analisados 36 modelos, sendo 24 modelos da Fase 1 e 12 modelos da 

Fase 2, sendo a primeira fase de caráter exploratório e a segunda fase de caráter mais 

específico. 

Os procedimentos metodológicos consistem na modelagem, determinação dos pontos 

de sensores de iluminância, seleção das características climáticas e dos parâmetros de 

simulação. 

3.2.1 Modelagem 

Na ausência de uma lei municipal para a edificação escolar, as características do 

modelo foram obtidas na legislação do Fundescola, que prescreve recomendações para 

projetos em edificações escolares (FUNDESCOLA, 2002, p.48). Os casos analisados são 

derivados de um caso base, com características comuns de dimensão da sala de aula (7,20m 

x 7,20m) (FUNDESCOLA, 2002, p.48), materiais (de alta refletância) e nível mínimo de 

iluminância requerido de 300lux (ABNT, 2013, p.11 e 12). 

Optou-se pelo uso de materiais de alta refletância como forma de potencializar o uso 

da luz natural na sala de aula. As propriedades das refletâncias internas de cores do sistema 

5 EPW: Energy Plus Weather Data (RORIZ, 2012b) 
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RGB6, reflexão especular e rugosidade foram escolhidas na biblioteca “Daysim for SketchUp” 

(arquivo “*.rad”, na pasta “rad”): 

• Paredes: pintura para paredes interiores na cor verde claro, identificado por 

“GeInWall”, referência 0057, refletância vermelho 88%, refletância verde 88%, 

refletância azul 88%, reflexão especular 0%, rugosidade 0%; 

• Teto: cor branco gelo, com baixa rugosidade e reflexão especular, identificado 

por “GenIntCeiling”, referência 005, refletância vermelho: 88%, refletância 

verde 88%, refletância azul 88%, reflexão especular 0%, rugosidade 0%; 

• Piso: cor cinza com baixa rugosidade e reflexão especular, identificado por 

“GenInFloor”, referência 005, refletância vermelho 79%, refletância verde 79%, 

refletância azul 79%, reflexão especular 0%, rugosidade 0%; 

• Aberturas: vidro simples que equivale ao vidro transparente com uma 

transmissividade de 90%, especificado por “genericSingleGlazing90”, 

referência 0078, refletância vermelho 88%, refletância verde 88%, refletância 

azul 88%, reflexão especular 0%, rugosidade 0%; 

As variações do caso base são os tamanhos das aberturas, orientação e os sistemas 

de proteção solar, que são modelados no Sketchup e exportados para o Daysim. São três 

tamanhos de aberturas, caracterizados pelo percentual de abertura em relação à área de 

fachada ou PAF: 20%, 40% e 50% e como a área de fachada é 25,5 m², os PAF’s 

correspondem a 5,1 m², 10,2 m² e 15,3 m² respectivamente. 

Os procedimentos de dimensionamento consideraram três aspectos: 

• Distribuição do sombreamento na máscara de sombra gerada no Solar Tool 

(MARSHALL, 2010b) para análises preliminares de sistemas de proteção 

simplificados. 

• Distribuição do sombreamento na máscara de sombra gerada no Ecotect 

(MARSHALL, 2011) para analises mais refinadas de sistemas de proteção mais 

6 Sistema RGB, vem do inglês Red, Green, Blue, traduzido como vermelho, verde e azul 

7 A referência 005 é referente ao grupo do Radiance denominada de plástico. No programa Daysim os 

materiais deste grupo são simulados como mocromáticos. 

8 A referência 007 é denominada de trans no Radiance, é referente a materiais transparentes. Sendo 

simulada com características monocromáticas no Daysim. 
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• Aumento do potencial de iluminação natural no ambiente compatibilizado com a 

proteção solar. Considerando-se que 100% de sombreamento ocasiona um maior 

escurecimento do ambiente. Deve-se portanto avaliar diferentes elementos de 

proteção solar, parcialmente sombreados, com a finalidade de aumentar a 

profundidade de vão iluminado. Nas análises não foi considerada a radiação refletida, 

pois não foi considerado entorno, nem foi utilizado teto com refletor. 

• O FCV da abertura, para potencializar o uso da luz difusa e avaliar sua influência sobre 

o desempenho luminoso. 

Para a delimitação das proteções solares a serem estudadas foi realizado um estudo 

preliminar com o Solar Tool (MARSHALL, 2010b) com o objetivo analisar a ocorrência do 

sombreamento causado pelas proteções. O Solar Tool é um aplicativo do programa Ecotect 

Anlysis 2010, de fácil aplicação com construção do modelo 3D no próprio aplicativo. 

Para a fase 1 foram avaliadas as seguintes proteções: marquise, marquise com 

fechamentos laterais, marquise com inclinação de 5º, marquise com vista frontal, pérgola, 

brise vertical. Foram reprovados os sistemas de pérgola (Figura 10 e Figura 11) e brise vertical 

(Figura 12 e Figura 13), porque o primeiro apresenta sombreamento irregular durante quase 

todo o ano e em horários diferenciados, e o segundo apresenta uma maior incidência de 

radiação solar direta nos meses de março à maio das 09h às 11h. Foram escolhidos quatro 

sistemas de controle solar para o cálculo do percentual de sombreamento no Ecotect: 

marquise, marquise com fechamento lateral, marquise inclinada e marquise com vista frontal. 
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Figura 10: Sistema de pérgola em visualização 3D.  Figura 11: Diagrama de máscara de sombra do 

sistema pérgola. 
 
 

  
Figura 12: Brise vertical em visualização 3D. Figura 13: Diagrama de máscara de sombra do 

sistema brise vertical. 
 

 

Para a fase 2 foi avaliado o sistema marquise com três brises horizontais (Figura 14 e 

Figura 15), que apresentou um desempenho superior quanto a incidência de radiação direta. 

A partir deste modelo foram derivados mais dois tipos de proteção: marquise dupla e marquise 

com três brises horizontais. 
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Figura 14: Marquise com três brises horizontais em visualização 3D. 

 

   
Figura 15: Diagrama de máscara de sombra do sistema marquise com três brises horizontais. 

 

Todos os modelos apresentaram algum percentual de incidência de radiação solar 

direta, a diferença é que os modelos da Fase 2 (marquise com três brises horizontais, 

marquise dupla e marquise dupla com três brises horizontais) tem menor incidência de 

radiação solar direta. Se for utilizada a opção “fully shaded” do Solar tool será visto que 

nenhum dos modelos teve 100% de sombreamento para todo o intervalo de tempo analisado. 

A opção “fully shaded” do Solar Tool (aplicativo do Ecotect) detecta se o sombreamento é 

100% efetivo para o sistema de proteção. 

Após as análises iniciais foi feita a construção de todos os modelos no Ecotect, para a 

construção da máscara de sombra no formato “Overshadowing Only”. Cada um desses 

modelos e suas respectivas máscaras de sombra são mostrados nos itens “Fase 1” e “Fase 

2”. 
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a) Fase 1 

Os modelos do primeiro grupo foram definidos tomando-se como base as análises das 

máscaras de sombra no Solar Tool. Conforme mencionado no item anterior, não foram 

detectadas diferenças nas máscaras de sombra de um mesmo sistema de proteção para 

diferentes orientações de fachada, por isso optou-se por simular o mesmo sistema para 

orientações Norte e Sul e verificar o comportamento da luz natural. A partir deste primeiro 

grupo de simulações foi possível observar e analisar o fenômeno da luz natural e retirar 

algumas conclusões sobre a relação entre os sistemas de proteção e as orientações de 

fachada. 

O primeiro grupo teve caráter exploratório e modelou protetores solares recorrentes 

na arquitetura, em que o sombreamento resultante na abertura frequentemente é parcial. As 

combinações das variáveis mais importantes, considerando as duas orientações principais de 

fachada (Norte e Sul), foram: aberturas com PAF de 20% e 40%, quatro tipos de protetores 

solares (marquise plana, marquise inclinada a 5º, marquise com fechamento nas laterais e 

marquise com vista frontal) e o uso de prateleiras de luz em 1/3 dos modelos (PAF 40%) 

(Figura 16 a Figura 59). As prateleiras de luz são internas, com 1m de profundidade, sem 

ângulo de inclinação e estão presentes nos modelos com PAF de 40%, que foram simulados 

com e sem prateleiras de luz internas. 
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Figura 16: Modelo com PAF 20%, com marquise plana, sem prateleira de luz. 

 

 
Figura 17: Vista do modelo com PAF 20%, com marquise plana, sem prateleira de luz. 

 

 
Figura 18: Corte longitudinal do modelo com PAF 20%, com marquise plana, sem prateleira de luz. 
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Figura 19: Diagrama de máscara de sombra do modelo PAF 20%, Norte, com marquise plana. 

   
Figura 20: Diagrama de máscara de sombra do modelo PAF 20%, Sul, com marquise plana. 

 

 
Figura 21: Modelo com PAF 20%, com marquise inclinada 5º, sem prateleira de luz. 
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Figura 22: Vista frontal do modelo com PAF 20%, com marquise inclinada 5º, sem prateleira de luz. 

 
Figura 23: Corte longitudinal do modelo com PAF 20%, com marquise inclinada 5º, sem prateleira de 

luz. 

    
Figura 24: Diagrama de máscara de sombra do modelo com PAF 20%, Norte, com marquise 

inclinada 5º. 
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Figura 25: Diagrama de máscara de sombra do modelo com PAF 20%, Sul, com marquise inclinada 

5º. 
 

 
Figura 26: Modelo com PAF 20%, com marquise com fechamentos laterais, sem prateleira de luz. 

 

 
Figura 27: Vista frontal do modelo com PAF 20%, com marquise com fechamentos laterais, sem 

prateleira de luz. 
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Figura 28: Corte longitudinal do modelo com PAF 20%, com marquise com fechamentos laterais, 

sem prateleira de luz. 
 

  
Figura 29: Diagrama de máscara de sombra do modelo com PAF 20%, Norte, com marquise com 

fechamentos laterais. 

 
Figura 30: Diagrama de máscara de sombra do modelo com PAF 20%, Sul, com marquise com 

fechamentos laterais. 
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Figura 31: Modelo com PAF 20%, com marquise com vista frontal, sem prateleira de luz. 

 

 
Figura 32: Vista frontal do modelo com PAF 20%, com marquise com vista frontal, sem prateleira de 

luz. 
 

 
Figura 33: Corte longitudinal do modelo PAF 20%, com marquise com vista frontal, sem prateleira de 

luz. 
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Figura 34: Diagrama de máscara de sombra do modelo com PAF 20%, Norte, com marquise com 

vista frontal. 
 

 
Figura 35: Diagrama de máscara de sombra do modelo com PAF 20%, Sul, com marquise com vista 

frontal. 
 

 
Figura 36: Modelo com PAF 40%, com marquise plana. 
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Figura 37: Vista frontal do modelo com PAF 40%, com marquise plana. 

 

 
Figura 38: Corte longitudinal do modelo com PAF 40%, com marquise plana sem prateleira de luz. 

 

 
Figura 39: Corte longitudinal do modelo com PAF 40%, com marquise plana com prateleira de luz. 

 

  
Figura 40: Diagrama de máscara de sombra do modelo com PAF 40%, Norte, com marquise plana. 
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Figura 41: Diagrama de máscara de sombra do modelo com PAF 40%, Sul, com marquise plana. 

 

 
Figura 42: Modelo com PAF 40%, com marquise inclinada 5º. 

 

 
Figura 43: Vista frontal do modelo com PAF 40%, com marquise inclinada 5º. 
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Figura 44: Corte longitudinal do modelo com PAF 40%, com marquise inclinada 5º, sem prateleira de 

luz. 
 

 
Figura 45: Corte longitudinal do modelo com PAF 40%, com marquise inclinada 5º, com prateleira de 

luz. 
 

  
Figura 46: Diagrama de máscara de sombra do modelo com PAF 40%, Norte, com marquise 

inclinada 5º. 
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Figura 47: Diagrama de máscara de sombra do modelo com PAF 40%, Sul, com marquise inclinada 

5º. 
 

 
Figura 48: Modelo com PAF 40%, com marquise, com fechamentos laterais. 

 

 
Figura 49: Vista frontal do modelo PAF 40%, com marquise, com fechamentos laterais. 
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Figura 50: Corte longitudinal do modelo PAF 40%, com marquise, com fechamentos laterais, sem 

prateleira de luz. 
 

 
Figura 51: Corte longitudinal do modelo PAF 40%, com marquise, com fechamentos laterais, com 

prateleira de luz. 
 

  
Figura 52: Diagrama de máscara de sombra do modelo PAF 40%, Norte, com marquise, com 

fechamentos laterais. 
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Figura 53: Diagrama de máscara de sombra do modelo PAF 40%, Sul, com marquise, com 

fechamentos laterais. 
 

 
Figura 54: Modelo com PAF 40%, com marquise com vista frontal. 

 

 
Figura 55: Vista do modelo com PAF 40%, com marquise com vista frontal. 
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Figura 56: Corte longitudinal do modelo com PAF 40%, com marquise com vista frontal, sem 

prateleira de luz. 
 

 
Figura 57: Corte longitudinal do modelo PAF 40%, com marquise com vista frontal, com prateleira de 

luz. 
 

  
Figura 58: Diagrama de máscara de sombra do modelo PAF 40%, Norte, com marquise com vista 

frontal. 
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Figura 59: Diagrama de máscara de sombra do modelo PAF 40%, Sul, com marquise com vista 

frontal. 

b) Fase 2 

A partir das análises da Fase 1 foi visto que precisava ser feito um controle de 

ofuscamento, dessa forma foram definidas outras proteções e PAF. 

O segundo grupo consistiu de modelos mais específicos com menos incidência de luz 

direta para evitar o ofuscamento na zona passiva e potencializar a entrada de luz natural no 

ambiente reduzindo o decaimento. Os modelos foram simulados apenas para a orientação 

Norte, aberturas com PAF de 40% e 50%, três tipos de protetores (marquise com três brises 

horizontais, marquise dupla, marquise dupla com três brises horizontais) e o uso de prateleiras 

de luz em metade dos modelos (PAF 40% e 50%). A escolha pela direção Norte deve-se ao 

fato desta orientação receber luz solar durante o dia inteiro por aproximadamente seis meses 

do ano, podendo este comportamento ser espelhado para a orientação Sul, que recebe luz 

solar durante o dia inteiro por seis meses também. O comportamento das orientações Norte 

e Sul é bastante semelhante para a cidade de Natal. 

Os modelos de sombreamento foram desenvolvidos para aberturas com PAF de 40% 

e 50% para reduzir o ofuscamento e aumentar a profundidade de vão iluminado (Figura 60 a 

Figura 89). 
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Figura 60: Modelo com PAF 40%, com marquise e 03 brises horizontais. 

 

 
Figura 61: Vista frontal do modelo com PAF 40%, com marquise e três brises horizontais. 

 

 
Figura 62: Corte longitudinal do modelo com PAF 40%, com marquise e três brises horizontais, sem 

prateleira de luz. 
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Figura 63: Corte longitudinal do modelo com PAF 40%, com marquise e três brises horizontais, com 

prateleira de luz. 
 

  
Figura 64: Diagrama de máscara de sombra do modelo com PAF 40%, Norte, com marquise e três 

brises horizontais. 
 

 
Figura 65: Modelo com PAF 40%, com marquise dupla. 
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Figura 66: Vista frontal do modelo com PAF 40%, com marquise dupla. 

 

 
Figura 67: Corte longitudinal do modelo com PAF 40%, com marquise dupla, sem prateleira de luz. 

 

 
Figura 68: Corte longitudinal do modelo com PAF 40%, com marquise dupla, com prateleira de luz. 
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Figura 69: Diagrama de máscara de sombra do modelo com PAF 40%, Norte, com marquise dupla. 

 
Figura 70: Modelo com PAF 40%, com marquise dupla e três brises horizontais. 

 

 
Figura 71: Vista frontal do modelo com PAF 40%, com marquise dupla e três brises horizontais. 
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Figura 72: Corte longitudinal do modelo com PAF 40%, com marquise dupla e três brises horizontais  

sem prateleira de luz. 
 

  
Figura 73: Corte longitudinal do modelo com PAF 40%, com marquise dupla e três brises horizontais  

com prateleira de luz. 

  
Figura 74: Diagrama de máscara de sombra do modelo com PAF 40%, Norte, com marquise dupla e 

três brises horizontais, sem prateleira de luz. 
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Figura 75: Modelo com PAF 50%, com marquise com 03 brises horizontais. 

 

 
Figura 76: Vista frontal do modelo com PAF 50%, com marquise com 03 brises horizontais. 

 

 
Figura 77: Corte longitudinal do modelo com PAF 50%, com marquise com 03 brises horizontais, sem 

prateleira de luz. 
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Figura 78: Corte longitudinal do modelo com PAF 50%, com marquise com 03 brises horizontais, com 

prateleira de luz. 
 

  
Figura 79: Diagrama de máscara de sombra do modelo com PAF 50%, Norte, com marquise com 03 

brises horizontais. 

 
Figura 80: Modelo com PAF 50%, com marquise dupla. 
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Figura 81: Vista frontal do modelo com PAF 50%, com marquise dupla. 

 

 
Figura 82: Corte longitudinal do modelo com PAF 50%, com marquise dupla, sem prateleira de luz. 

 

 
Figura 83: Corte longitudinal do modelo com PAF 50%, com marquise dupla, com prateleira de luz. 

 

  
Figura 84: Diagrama de máscara de sombra do modelo com PAF 50%, Norte, com marquise dupla. 
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Figura 85: Modelo com PAF 50%, com marquise dupla e três brises horizontais. 

 

 
Figura 86: Vista frontal do modelo com PAF 50%, com marquise dupla e três brises horizontais. 

 
Figura 87: Corte longitudinal do modelo com PAF 50%, com marquise dupla e três brises horizontais  

sem prateleira de luz. 
 

 
Figura 88: Corte longitudinal do modelo com PAF 50%, com marquise dupla e três brises horizontais  

com prateleira de luz. 
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Figura 89: Diagrama de máscara de sombra do modelo com PAF 50%, Norte, com marquise dupla e 

três brises horizontais. 

3.2.2 Determinação dos Pontos de sensores  

O cálculo do número de sensores de medição de iluminância baseou-se na NBR 

15215-4 (ABNT, 2005b, p.6 e 7), a qual determina a quantidade de pontos mínimos para 

medição de acordo com o índice “K”, calculado por meio da Equação 6, que relaciona largura 

e comprimento do ambiente mais a altura entre o plano de trabalho e o topo da janela, e 

inserido na Tabela 6 com a quantidade mínima de pontos a serem medidos. 

 

𝐾𝐾 =
𝐶𝐶. 𝐿𝐿

𝐻𝐻𝑚𝑚 . (𝐶𝐶 + 𝐿𝐿) 
Equação 6: Cálculo do coeficiente K. 

Fonte: ABNT (2005b, p.6). 

Onde:  

L = Largura do ambiente (m) 

C = Comprimento do ambiente (m) 

Hm = É a distância em metros, entre a superfície de trabalho e o topo da janela (m). 

 

Tabela 6: Correlação entre o índice K e o número de pontos a serem medidos 
 

K Número de 
pontos 

K<1 9 

1≤K<2 16 

2≤K<3 25 

K≥3 36 
Fonte: ABNT (2005b, p.7). 

A altura do plano de trabalho é 0,75m para todos os modelos. O cálculo do número de 

sensores para o PAF de 40% e 50% foi de 16 pontos (Figura 90), para o PAF de 20% foi de 
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36 pontos (Figura 91). A diferença no cálculo do número de sensores entre as aberturas foi 

devido a uma mudança na altura da verga de janela entre as aberturas de 20% (1,95m) e 40% 

e 50%(2,80m). Os sensores estão dispostos de acordo com a ordem de leitura pré-

estabelecida pelo programa Daysim, que de acordo com o manual do programa (REINHART, 

2010b) é feita a partir da fachada Sul, com os sensores ordenados por coluna. 

  
Figura 90: malha de sensores para o modelo com 

PAF de 40% e 50%. 
Figura 91: malha de sensores para o modelo com 

PAF de 20%. 

 

3.2.3 Seleção do arquivo climático 

O arquivo climático selecionado foi o do ano de 2009, devido ao fato de ser o arquivo 

mais atual, com medição dados de irradiância (global horizontal, difusa horizontal e direta 

normal) medidos em estações climatológicas do INMET. 

3.2.4 Variáveis da simulação 

A avaliação da iluminação natural foi feita através da criação e adaptação de critérios 

de desempenho luminoso existentes na literatura como a Iluminância Natural Útil (UDI) e 

índice de iluminância, com o auxílio de informações como: latitude e horário de ocupação dos 

usuários. As variáveis de projeto empregadas na análise foram: Percentual de Abertura de 

Fachada (PAF), orientação de fachada e sistema de proteção solar. 
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3.2.5 Parâmetros de simulação do Radiance 

Nas simulações realizadas para a pesquisa foi utilizado o parâmetro de cena 1 

discriminado no Daysim, que é próprio de modelos com geometrias de proteção simples, sem 

materiais com reflexão especular (Quadro 2): 

 

Quadro 2: Parâmetros de simulação do Radiance. 

 

Reflexões 
internas 
do 
ambiente  

Divisões 
do 
ambiente  

Amostragem 
do ambiente  

Acurácia 
do 
ambiente  

Resolução 
do 
ambiente  

Limiar 
direto  

Sub 
amostragem 
direta 

5 1000 20 0,1 300 0 0 
 

 

3.2.6 Horário de ocupação 

O arquivo de ocupação das simulações foi configurado para o período das 7h às 17h. 

Estudos exploratórios demonstraram que após as 17h o nível de iluminação fica abaixo do 

nível de iluminância requerido para a tarefa visual, não havendo possibilidade de seu 

aproveitamento. 

3.3 Etapa III: Comparação dos resultados 

O que se busca analisar nas simulações dos modelos é o atendimento mínimo do nível 

de iluminância estabelecido pela norma, a uniformidade da distribuição da luz natural e a 

redução ou ausência de ofuscamento. 

A luz natural deve atender o nível de iluminância de 300lux especificado na norma da 

ABNT NBR ISO 8995-1 (ABNT, 2013, p.20) para salas de aula.  

A uniformidade foi analisada através dos dados de iluminância tratados e tabulados 

em forma de parâmetros como: curvas de iluminância, UDI 300-2000lux, UDIh 300-2000lux, isolinhas 

paro UDI 300-2000lux e índice de ocorrências de conforto paro UDI300-3000lux.  

Todos os modelos seguem a sequência completa de procedimentos com exceção do 

índice de ocorrências paro UDI300-3000lux, calculado apenas para os modelos com orientação 

Norte. 
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Cada modelo é apresentado em uma ficha com um quadro com a caracterização do 

modelo, conforme Quadro 3 e Figura 92. 

 

Quadro 3: Caracterização do modelo 52.  
 

Protetor Marquise dupla com 03 
Brises horizontais 

PAF 40% 

Orientação Norte 
Prateleira de luz Ausente 

Vidro Transparente, 
emissividade 90% 

Parede Refletância 88% 

Teto e protetor 
solar 

Refletância 88% 

Piso Refletância 79% 

Fator de Céu 
Visível 

45% 
 

 
 

 
Figura 92: Modelo marquise dupla com três brises 

horizontais, sem prateleria de luz, com PAF de 
40%. 

 

Para cada tamanho de abertura foi calculado o número de sensores de medição de 

iluminância dispostos em um mapa de sensores posicionados para a fachada Sul de acordo 

com a ordem pré-estabelecida pelo programa Daysim, conforme Figura 93. O FCV é definido 

como a área visível da abóbada celeste. A relação entre o FCV, profundidade de vão 

iluminado e altura de verga de janela podem proporcionar uma correlação projetual útil durante 

o processo de projeto. O FCV foi calculado a partir dos dados do percentual de sombreamento 

para cada subdivisão da abóbada celeste na máscara de sombra, conforme Figura 94 (Etapa 

II). 
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Figura 93: Mapa de sensores. 

 

 
Figura 94: Máscara de sombra. 

3.3.1 Curvas de iluminância 

As curvas de iluminância (Gráfico 1 e Gráfico 2) são representações gráficas das 

médias para cada mês do ano de cada hora para cada fileira de sensor. Foram escolhidos os 

meses de junho e dezembro, por conterem os dias dos solstícios de inverno e verão, assim 

foi possível ver as diferenças de comportamento entre duas estações diferenciadas. Estas 

curvas permitem a observação de características como o decaimento da luz natural ao longo 

da profundidade do ambiente, permitindo a avaliação da qualidade da distribuição da luz 

natural no ambiente. Além disso é possível visualizar os níveis máximos e mínimos de 

iluminância atingidos por cada hora do dia. Estes gráficos usam dados mensais de iluminância 
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para cada 1/12 da hora, para cada ponto de sensor. As curvas correspondem ao valor médio 

mensal para cada ponto de sensor, organizados em fileira. 
 

 
Gráfico 1: Curvas de Iluminância 2ª fileira de sensores para o mês de junho. 

 

 
Gráfico 2: Curvas de Iluminância 2ª fileira de sensores para o mês de dezembro. 

 

3.3.2 Iluminância Natural Útil entre 300 e 2000lux (UDI 300-2000lux) 

O UDI 300-2000lux indica o percentual de horas entre 7h às 16h com níveis de luz natural 

úteis para os usuários, na faixa entre 300lux e 2000lux. Trata-se de uma derivação do UDI100-

2000lux proposto por Mardaljevic e Nabil (2005) apud Reinhart (2010b, p.12), com adaptação do 
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nível inferior de iluminância para 300lux, nível mínimo exigido para o desempenho da tarefa 

visual em salas de aula de acordo com a NBR ISO CIE 8995-1 (ABNT, 2013, p.20). O nível 

superior indica o excesso de incidência de luz natural que pode acarretar um desconforto 

visual ou térmico (REINHART, 2010b, p.12). 

O intervalo de uso escolhido é entre 7h e 16h, que corresponde ao período de 

disponibilidade de luz natural na faixa entre 300 e 2.000lux para a cidade de Natal-RN, 

conforme resultados encontrados. 

O cálculo do UDI foi executado através dos dados de iluminância, sendo restrito para 

sistemas de proteção fixos. Por esta razão foram simulados apenas os modelos para as 

orientações Norte e Sul, que apresentam aproximadamente o mesmo período de incidência 

solar por todo o dia durante seis meses. Os sistemas de proteção móveis (cortinas, persianas, 

ou brises) têm um cálculo de UDI diferenciado através da derivação dos valores mais altos e 

mais baixos de DA dentro da faixa de UDI indicada, o que não foi objeto de estudo no método 

desenvolvido durante a pesquisa. 

O cálculo de UDI consiste de: 

• Formatação de planilha eletrônica com todos os pontos de sensor; 

• Importação de resultados de simulação, considerando que há 16 ou 36 pontos de 

sensores por caso (depende do modelo) e que cada ponto de sensor tem 

aproximadamente 72.000 dados de iluminância (simulação a cada 1/12 de horas); 

• Contagem de ocorrência de iluminância natural útil (entre 300 e 2.000lux) de todos os 

dados para cada ponto de sensor. Cálculo da razão entre a contagem anterior pelo 

número total de dados (Tabela 7): 

 

Tabela 7: UDI300-2000lux para cada ponto de sensor. 

 
A disposição dos sensores na tabela do UDI e UDIh (próximo item) seguiu a entrada 

de luz de cada orientação de fachada de modo que fosse apresentada uma fileira de sensores 

de cada vez, ou seja, para a tabela abaixo a 1ª fileira vai dos sensores 16 ao 13, a segunda 

fileira está entre os sensores 12 ao 9 e assim sucessivamente. 

O UDI300-2000lux não foi calculado considerando o acionamento de persianas. Não foi 

elaborado um modelo de comportamento de acionamento manual da luz e de controle de 

persiana durante a simulação. 

UDI / Sensor 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
UDI 300-2000 (%) 46 82 94 94 41 77 94 94 43 79 94 93 49 85 94 93
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3.3.3 UDIh 

O UDIh é a frequência horária de atendimento de luz natural. Esse parâmetro contribui 

para avaliar a variação da luz natural nas diferentes horas do dia, no sentido de identificar 

quando e em que posição de sensor não há atendimento de luz natural. Logo, proporciona 

análises mais detalhadas em relação à UDI. 

O percentual de UDIh foi calculado das 07:00h às 18:00h em planilhas eletrônicas, 

conforme Tabela 8. É estabelecida a razão entre o número de células que atende a faixa de 

300lux-2000lux para cada hora do dia e o número total de células de cada hora do dia. Este 

critério é útil para a identificação dos horários e pontos de sensores onde há o decaimento, 

permitindo dessa forma considerar estratégias de projeto para uniformizar a luz, como 

dispositivos de controle de proteção solar manuais ou automáticos e integração da luz natural 

com artificial por meio de dimerização. 

 

Tabela 8: UDIh300-2000lux anual para cada hora do dia em cada ponto de sensor. 

  

3.3.4 Isolinhas de UDI300-2000lux 

Este gráfico é gerado pelo programa Surfer, através do método de Krigging com os 

dados de UDI300-2000lux, os quais são calculados através do percentual de horas em que o 

UDI300-2000lux está dentro da faixa de 300-2000lux. 

A representação gráfica por meio de isolinhas de UDI300-2000lux contribui para a análise 

visual do desempenho luminoso no ambiente. Esta ferramenta apresenta uma grande 

capacidade de síntese dos resultados, facilitando a interpretação e visualização espacial do 

desempenho luminoso, conforme Figura 95. A figura abaixo é um gráfico com uma escala de 

cores associada a valores percentuais que varia entre a cor creme (pior desempenho, com 

20% de aproveitamento) até o vermelho (melhor desempenho, com 100% de aproveitamento).  

Horas / Sensor 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
07:00 93 78 56 45 89 82 59 48 92 81 56 45 93 77 60 44
08:00 95 98 94 91 97 98 94 91 98 98 94 90 98 97 95 90
09:00 86 99 98 97 95 99 98 97 95 99 98 97 95 99 98 97
10:00 81 98 98 98 91 98 98 98 91 98 98 98 90 98 99 98
11:00 84 95 96 96 90 95 95 96 88 95 96 96 85 95 96 97
12:00 93 98 98 99 94 97 98 99 92 98 98 99 82 98 98 99
13:00 98 99 99 98 99 99 99 98 97 99 98 98 89 99 99 98
14:00 99 98 97 96 99 98 97 96 91 98 97 96 96 98 97 96
15:00 98 95 91 89 97 95 91 89 87 95 91 88 97 94 91 87
16:00 89 81 69 59 87 82 68 58 88 80 63 52 88 76 65 45
17:00 37 40 41 42 38 39 41 43 38 40 42 42 38 40 41 42

0% - 10%
10% - 20%
20% - 30%
 30% - 40%
 40% - 50%
50% - 60%
60% - 70%
70% - 80%
90% - 99%
99% - 100%

Escala de cores

1ª Fileira 
2ª Fileira 
3ª Fileira 
4ª Fileira

Posição sensor
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Figura 95: Isolinhas paro UDI300-2000lux. 

 

3.3.5 Iluminância Natural útil entre 300 e 3000lux (UDI300-3000lux) 

Posteriormente foi alterado o limite superior do UDI em uma nova análise denominada 

de índice de ocorrências de conforto. Esta análise foi feita após comprovação de ocorrência 

de ofuscamento nas análises da Fase 1, decorrentes da incidência de luz direta nos sistemas 

de proteção simulados. A intenção do estudo foi verificar se havia mudança de comportamento 

do potencial de iluminação natural nos modelos com a alteração do limite superior do UDI 

para 3000lux. 

O estudo de ocorrências consiste em um gráfico de ocorrências de conforto luminoso, 

com dados de UDI para cada zona de iluminação, categorizados em “Abaixo de 300lux”, 

“Conforto” (entre 300lux-3000lux) e “Acima de 3000lux”, conforme (Gráfico 3). 

 
Gráfico 3: Índice de ocorrência de conforto 300-3000 lux.  

 

Para o cálculo das ocorrências foram construídas tabelas referentes a cada zona de 

conforto, no caso do PAF de 20% são 06 zonas (Figura 96 e Figura 97), para o PAF de 40% 

são 04 zonas (Figura 98 e Figura 99). As simulações da próxima etapa foram realizadas para 

o PAF de 40% e 50%, que também é composto por 04 zonas de iluminação. A determinação 
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de cada zona de conforto foi feita de acordo a distribuição das zonas de iluminação, 

determinadas de acordo com o arquivo de sensores e a orientação de fachada. 

  
Figura 96: Distribuição das zonas de iluminação 

orientação Norte, PAF 20%. 
Figura 97: Mapa de sensores orientação Norte, 

PAF 20%. 

 

  
Figura 98: Distribuição das zonas de iluminação 

orientação Norte, PAF 40%. 
Figura 99: Mapa de sensores orientação Norte, 

PAF 40%. 

 

O Índice de ocorrências de conforto foi calculado para todos os modelos de orientação 

Norte da fase exploratória e da fase final. Através da alteração do limite superior do UDI para 

3000lux é possível observar se houve uma maior inserção de modelos dentro do nível de 

conforto (300-3000lux). A orientação Norte foi escolhida por possuir incidência de radiação 

solar durante quase todo o período do dia por seis meses do ano, a orientação Sul comporta-

se de forma bastante semelhante à orientação Norte. 
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3.4 Análise dos sistemas de proteção com melhor desempenho 

Os dados das simulações foram tratados, tabulados, analisados e comparados entre 

si com a finalidade de se eleger os sistemas de proteção com melhor desempenho. 

Nos resultados e discussões serão mostrados e discutidos os resultados dos sistemas 

com melhor desempenho no item “Análise dos sistemas de proteção com melhor 

desempenho”. 

3.5 Zona passiva 

A zona passiva corresponde à área que há Iluminância Natural Útil sem a necessidade 

de utilização de sistemas artificiais para a sua complementação. Sua profundidade varia de 

acordo com os sistemas de abertura e proteção solar. Sua determinação contribui para 

relacionar os sistemas com o aproveitamento de luz natural interna, que é objetivo final do 

projetista. 

A área da zona passiva (área em que há iluminação natural útil para os usuários) foi 

obtida por meio da identificação da profundidade de sala que apresenta iluminância natural 

útil acima de 80% paro UDI300-2000lux. Sua medição é feita por meio do gráfico de isolinhas de 

UDI300-3000lux. 

Os modelos que tiveram ofuscamento ou índices de iluminância acima de 2000lux nas 

primeiras ou segundas fileiras de sensores foram desconsiderados para a medição da 

profundidade da zona passiva. 

3.6 Cruzamento dos dados de Fator de Céu Visível (FCV) com a profundidade 
de vão iluminado 

O cruzamento dos dados entre o FCV e a profundidade de vão iluminado foi executado 

para um UDI300-2000lux de 80%. A profundidade de vão iluminado foi medida através das 

isolinhas de UDI300-2000lux e comparada com os percentuais de FCV e PAF com melhor 

desempenho luminoso. Os modelos com índices de iluminância acima de 2000lux 1ª fileira de 

e/ou 2ª fileira de sensores (na região limítrofe à janela) não foram considerados na análise, 

devido à falta de qualidade e uniformidade na distribuição da luz natural no decorrer da 

profundidade do ambiente. 
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3.7 Relação entre profundidade de vão iluminado e altura de verga de janela 

O cálculo da relação profundidade de vão iluminado e altura de verga de janela 

(Equação 7) foi feito para um UDI de 80%, a profundidade de vão iluminado foi medida através 

das Isolinhas de UDI300-3000lux. 

Esta relação projetual foi calculada da seguinte forma: 

𝑅𝑅 =
𝑃𝑃
𝐻𝐻

 
Equação 7: Relação projetual entre altura de 

verga de janela e profundidade de vão 
iluminado. 

Fonte: (O'CONNOR et al., 1997, p.3-1.). Onde:  

P = profundidade de vão iluminado em metros 

H = altura da verga de janela em metros 

R = razão entre a altura da verga de janela e a 
profundidade de vão iluminado 

A partir desta relação infere-se que quanto maior é a altura da verga de janela, maior 

é a profundidade de vão iluminado. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os resultados de todos os modelos estão apresentados nos apêndices, organizados 

em fichas individuais, com suas características e gráficos de desempenho. As discussões dos 

resultados estão organizadas em análise geral e análises dos casos com maior potencial de 

obtenção de luz natural, apresentados a seguir. 

4.1 Análise Geral 

A análise geral destaca os casos por desempenho segundo os critérios de atendimento 

do mínimo de iluminância, ofuscamento, uniformidade, UDI entre 300 e 2000 lux e entre 300 

e 3000lux. 

4.1.1 Atendimento do mínimo de iluminância 

As análises em relação ao nível mínimo de iluminância levaram em consideração dos 

dados de iluminância presentes no arquivo de extensão *il, presente na pasta de resultados 

do programa Daysim. 

A maioria dos modelos com PAF de 40% e 50% atenderam o nível mínimo de 

iluminância de 300lux exigido para toda a profundidade de sala de 7,20m, com uma relação 

projetual de 2,57. 

Os modelos com PAF de 20% não atenderam o mínimo requerido nas primeiras e nas 

últimas horas do dia no fundo de sala. O atendimento mínimo atingiu uma profundidade de 

vão iluminado que variou entre 3,01m e 4,33m de sala, com uma relação projetual variando 

entre 1,51 e 2,17. As demais horas atenderam o mínimo requerido. 

Foi constatado, por meio da análise do arquivo de iluminância, que não há iluminância 

suficiente após as 17h para todos os sensores, foi identificado que o nível de iluminância 

interno fica abaixo de 100lux para a cidade de Natal. Vale a pena salientar que a cidade de 

Natal está localizada a uma latitude de 5º abaixo do Equador, ao observar a carta solar da 

cidade de Natal, percebe-se que às 17h a altura solar é baixa (10º). Significando dizer que o 

sol já está se pondo e que a iluminância externa está com valores mais baixos, razão pela 

qual não foram vistos índices de iluminância internos acima de 100lux após as 17h. 
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4.1.2 Ofuscamento (Nível de iluminância acima de 2000lux) 

Os modelos com PAF 20% não apresentam níveis de iluminância acima de 2000lux 

na sala. 

Os modelos com PAF 40% simulados na fase 1 apresentam níveis de iluminância 

acima de 2000lux na primeira fileira de sensores. A inserção da prateleira de luz nos modelos 

com PAF 40% reduziu o ofuscamento na 1ª fileira de sensores. 

A inserção dos brises horizontais e da marquise na bandeira de luz aumentou a 

eficácia luminosa nos modelos com PAF de 40% e 50% da fase 2 que apresentam uma 

redução dos índices de iluminância acima de 2000lux na 1ª fileira de sensores. A inserção da 

prateleira de luz nos modelos reduziu ainda mais a incidência de nível de iluminância acima 

de 2000lux presente na 1ª fileira de sensores, exceto para o modelo com marquise dupla com 

PAF 40% e prateleira de luz. Os modelos que não apresentam índices de iluminância acima 

de 2000lux são: marquise com três brises horizontais com PAF de 40% e 50% e marquise 

dupla com três brises horizontais com PAF de 40% e 50%. 

Foi observado através dos resultados das simulações que a inserção da bandeira de 

luz sem uma proteção interna (prateleira de luz) ou externa (marquise) produz um índice de 

iluminância acima de 2000lux na região limítrofe à janela. Visto isso se trabalhou na 2ª fase 

sistemas que pudessem reduzir a incidência de radiação solar direta e indireta através de 

brises horizontais e marquise na bandeira de luz. Os modelos que apresentaram melhor 

potencial de iluminação natural foram os que tiveram marquise dupla (na janela e bandeira de 

luz) e brises horizontais na janela. 

4.1.3 Uniformidade 

Os modelos com maior uniformidade na distribuição da luz natural são: 

• A maioria dos modelos com PAF de 20%, com exceção do sistema de marquise com 

vista frontal; 

• Os modelos marquise com três brises horizontais e marquise dupla com três brises 

horizontais para o PAF de 40% e 50% com prateleira de luz. 

Os modelos com menor uniformidade na distribuição da luz natural são os com PAF 

de 40% da fase 1, sobretudo aqueles sem prateleira de luz. A inserção da prateleira de luz 

serviu como elemento de sombreamento interno aumentado o UDI entre 300lux e 2000lux em 

até 82% (percentual de aumento de UDI para marquise com vista frontal sem / com prateleira 

de luz orientação Norte) para o segundo sensor da primeira fileira (Gráfico 4). Além disso, a 
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falta de protetores efetivos contra a radiação solar direta prejudicou o desempenho luminoso, 

acarretando maiores índices de ofuscamento. O emprego de novas geometrias de proteção 

solar melhorou o desempenho luminoso aumentando o UDI entre 300lux e 2000lux em até 

114% (percentual de aumento de UDI para marquise com três brises horizontais sem / com 

prateleira de luz orientação Norte) para o segundo sensor da primeira fileira (Gráfico 5). 

 
Gráfico 4: Percentual de aumento do UDI para o 2º sensor de cada modelo e orientação para o PAF 

40% da fase I, comparação entre o sistema sem prateleira de luz e com prateleira de luz. 

 

 
Gráfico 5: Percentual de aumento do UDI para o 2º sensor de cada modelo e orientação Norte para o 

PAF 40% da fase 2, comparação entre o sistema sem prateleira de luz e com prateleira de luz. 
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4.1.4 Análise de Iluminância Natural Útil entre 300 e 2000 lux 

Os dados de iluminância foram tabulados e convertidos em UDI, gerando isolinhas de 

UDI, que são uma forma de representação gráfica dos resultados que permitem facilitar a 

visualização do desempenho luminoso no ambiente. As isolinhas tem uma escala gráfica 

representadas em cores com uma variação de 20% a 100%, da cor bege ao vermelho. A 

presença da cor bege significa dizer que o UDI ficou abaixo de 20%, devido a duas razões: 

nível mínimo não alcançado ou índice de iluminância acima de 2000lux. O nível mínimo não 

alcançado é evidenciado do meio para o final da sala, em virtude do decaimento da luz natural. 

O índice de iluminância acima de 2000lux é evidenciado geralmente nas primeiras fileiras de 

sensores próximas à janela, devido à alta incidência de luz natural nesta parte do ambiente. 

a) Fase 1 

Os modelos com PAF de 20% não tiveram ofuscamento no ambiente. O UDI300-2000lux 

de 80% decaiu a partir da profundidade de 3m de sala, apesar disso foi detectada uma boa 

uniformização na distribuição da luz natural no ambiente para todos os modelos (Figura 100 

a Figura 107). 

  
Figura 100: Isolinhas de UDI300-2000lux modelo 

marquise orientação Norte, PAF 20%. 
Figura 101: Isolinhas de UDI300-2000lux modelo 

marquise orientação Sul, PAF 20%. 
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Figura 102: Isolinhas de UDI300-2000lux modelo 

marquise inclinada orientação Norte, PAF 20%. 
Figura 103: Isolinhas de UDI300-2000lux modelo 
marquise inclinada orientação Sul, PAF 20%. 

 

  
Figura 104: Isolinhas de UDI300-2000lux modelo 

marquise com proteção lateral orientação Norte, 
PAF 20%. 

Figura 105: Isolinhas de UDI300-2000lux modelo 
marquise com proteção lateral orientação Sul, 

PAF 20%. 

 

  
Figura 106: Isolinhas de UDI300-2000lux modelo 

marquise com vista frontal orientação Norte, PAF  
20%. 

Figura 107: Isolinhas de UDI300-2000lux modelo 
marquise com vista frontal orientação Sul, PAF 

20%. 
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Os modelos com PAF de 40% sem o uso de prateleira de luz tiveram incidência de 

ofuscamento na primeira fileira de sensores do ambiente. O UDI300-2000lux de 80% foi alcançada 

a partir aproximadamente da segunda metade da sala até profundidade final da mesma 

(Figura 108 a Figura 115). 

  
Figura 108: Isolinhas de UDI300-2000lux modelo 

marquise sem prateleira de luz orientação Norte, 
PAF 40%. 

Figura 109: Isolinhas de UDI300-2000lux modelo 
marquise sem prateleira de luz orientação Sul, 

PAF 40%. 

 

  
Figura 110: Isolinhas de UDI300-2000lux modelo 

marquise inclinada sem prateleira de luz 
orientação Norte, PAF 40%. 

Figura 111: Isolinhas de UDI300-2000lux modelo 
marquise inclinada sem prateleira de luz 

orientação Sul, PAF 40%. 
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Figura 112: Isolinhas de UDI300-2000lux modelo 

marquise com proteção lateral sem prateleira de 
luz orientação Norte, PAF 40%. 

Figura 113: Isolinhas de UDI300-2000lux modelo 
marquise com proteção lateral sem prateleira de 

luz orientação Sul, PAF 40%. 

 

  
Figura 114: Isolinhas de UDI300-2000lux modelo 

marquise com vista frontal sem prateleira de luz 
orientação Norte, PAF 40%. 

Figura 115: Isolinhas de UDI300-2000lux modelo 
marquise com vista frontal sem prateleira de luz 

orientação Sul, PAF 40%. 

 

Os modelos com PAF de 40% com o uso de prateleira de luz tiveram redução do índice 

de iluminância que estava acima de 2000lux no início da sala. O uso das prateleiras de luz 

serviu muito mais como um elemento de sombreamento interno do que como uma ferramenta 

que aumentasse a profundidade de vão iluminado do ambiente. É preciso analisar se o 

programa Daysim simula corretamente o sistema da prateleira de luz. O UDI300-2000lux de 80% 

foi alcançada aproximadamente a partir da segunda fileira de sensores da sala até 

profundidade final da mesma, equivalendo a aproximadamente 2/3 de vão de sala com nível 

de iluminância adequado na maior parte dos horários de uso (Figura 116 a Figura 123).  
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Figura 116: Isolinhas de UDI300-2000lux modelo 
marquise orientação Norte, PAF 40%, com 

prateleira de luz. 

Figura 117: Isolinhas de UDI300-2000lux modelo 
marquise orientação Sul, PAF 40%, com 

prateleira de luz. 

  
Figura 118: Isolinhas de UDI300-2000lux modelo 

marquise inclinada orientação Norte, PAF 40%, 
com prateleira de luz. 

Figura 119: Isolinhas de UDI300-2000lux modelo 
marquise inclinada orientação Sul, PAF 40%, 

com prateleira de luz. 

  
Figura 120: Isolinhas de UDI300-2000lux modelo 

marquise com proteção lateral orientação Norte, 
PAF 40%, com prateleira de luz. 

Figura 121: Isolinhas de UDI300-2000lux modelo 
marquise com proteção lateral orientação Sul, 

PAF 40%, com prateleira de luz. 
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Figura 122: Isolinhas de UDI300-2000lux modelo 

marquise com vista frontal orientação Norte, PAF 
40%, com prateleira de luz. 

Figura 123: Isolinhas de UDI300-2000lux modelo 
marquise com vista frontal orientação Sul, PAF 

40%, com prateleira de luz. 

 

b) Fase 2 

Os modelos presentes na Fase 2 tiveram um melhor desempenho luminoso em 

relação aos parâmetros de: atendimento mínimo, ofuscamento e nível de iluminância 

adequado.  

O modelo com PAF 40% sem o uso de prateleira de luz atendeu ao nível de iluminância 

mínimo requerido, tendo menores ocorrências de ofuscamento na 1ª fileira de sensores. Em 

geral, os sistemas introduzidos na Fase 2 proporcionaram uma maior redução do ofuscamento 

nos modelos, aumentando a ocorrência do UDI300-2000lux de 80% (Figura 124 a Figura 126).  

  
Figura 124: Isolinhas de UDI300-2000lux modelo 

orientação Norte com marquise com três brises 
horizontais, PAF 40%, sem prateleira de luz. 

Figura 125: Isolinhas de UDI300-2000lux modelo 
orientação Norte com marquise dupla, PAF 40%, 

sem prateleira de luz. 
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Figura 126: Isolinhas de UDI300-2000lux modelo 
orientação Norte com marquise dupla com três 
brises horizontais, PAF 40%, sem prateleira de 

luz. 

 
 

 

O modelo com PAF 40% com o uso de prateleira de luz atendeu o UDI300-2000lux de 80% 

para os modelos de marquise com três brises horizontais e marquise dupla com três brises 

horizontais. Os novos sistemas de proteção permitiram uma maior redução do ofuscamento 

em relação aos modelos sem a prateleira de luz, havendo uma maior uniformização na 

distribuição da luz natural (Figura 127 a Figura 129).  

  
Figura 127: Isolinhas de UDI300-2000lux modelo 

orientação Norte com marquise com três brises 
horizontais, PAF 40%, com prateleira de luz. 

Figura 128: Isolinhas de UDI300-2000lux modelo 
orientação Norte com marquise dupla, PAF 40%, 

com prateleira de luz. 
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Figura 129: Isolinhas de UDI300-2000lux modelo 
orientação Norte com marquise dupla com três 
brises horizontais, PAF 40%, com prateleira de 

luz. 

 
 

O modelo com PAF 50% sem o uso de prateleira de luz apresentou índices de 

iluminância acima de 2000lux na 1ª e 2ª fileiras de sensores. Os modelos com PAF 50% 

apresentaram maiores ocorrências de iluminância acima de 2000lux do que no modelo com 

PAF 40% sem prateleira de luz (Figura 130 a Figura 132). 

 

  
Figura 130: Isolinhas de UDI300-2000lux modelo 

orientação Norte com marquise com três brises 
horizontais, PAF 50%, sem prateleira de luz. 

Figura 131: Isolinhas de UDI300-2000lux modelo 
orientação Norte com marquise dupla, PAF 50%, 

sem prateleira de luz. 
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Figura 132: Isolinhas de UDI300-2000lux modelo 
orientação Norte com marquise dupla com três 
brises horizontais, PAF 50%, sem prateleira de 

luz. 

 
 

 

O modelo com PAF 50% com o uso de prateleira de luz teve um UDI300-2000lux de 80% 

para o modelo marquise com três brises horizontais, os demais modelos apresentaram 

pequenas ocorrências de iluminância acima de 2000lux na 1ª fileira de sensores. Os modelos 

com este tamanho de abertura apresentaram redução (marquise dupla e marquise com três 

brises horizontais) ou eliminação (marquise dupla com três brises horizontais) do nível de 

iluminância acima de 2000lux na 1ª fileira de sensores. O índice de ofuscamento neste modelo 

foi menor do que o modelo com PAF 50% sem prateleira de luz (Figura 133 a Figura 135). 

 

  
Figura 133: Isolinhas de UDI300-2000lux modelo 

orientação Norte com marquise com três brises 
horizontais, PAF 50%, com prateleira de luz. 

Figura 134: Isolinhas de UDI300-2000lux modelo 
orientação Norte com marquise dupla, PAF 50%, 

com prateleira de luz. 
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Figura 135: Isolinhas de UDI300-2000lux modelo 
orientação Norte com marquise dupla com três 
brises horizontais, PAF 50%, com prateleira de 

luz. 

 
 

4.1.5 Análise da Iluminância Natural Útil entre 300 e 3000lux 

A alteração do limite superior da Iluminância Natural Útil300-3000lux foi feita para verificar 

a mudança de comportamento dos modelos com a alteração do limite superior de iluminância, 

permitindo uma melhor adaptação desta faixa de 300-3000lux à disponibilidade luminosa da 

cidade. O que possibilita a inserção de um número maior de modelos que antes tinham sido 

eliminados por ultrapassarem o nível de iluminância de 2000lux, mas que estavam com o 

limite superior abaixo de 3000lux. Esta adaptação propicia um maior aproveitamento do 

potencial de luz natural para as edificações escolares. 

A literatura não define um limite superior de iluminância que ocasiona ofuscamento 

nos usuários. Inicialmente foi analisado o limite superior de 2000lux de acordo com o 

programa Daysim (REINHART, 2010a), e também especificado no artigo de Reinhart 

(REINHART et al., 2006). Posteriormente foi analisado o limite superior de 3000lux, 

estabelecido por Mardaljevic (MARDALJEVIC et al., 2011a). 

Na fase 1 os modelos com PAF de 20% não tiveram ocorrências de ofuscamento, mas 

houve um decaimento maior do UDI entre 300lux e 3000lux para o fundo de salas com valores 

entre 63% (marquise com vista frontal) a 79% (marquise) em relação aos outros modelos 

simulados. Os modelos com PAF de 40% sem prateleira de luz tiveram ocorrências de 

ofuscamento variando entre 36% (marquise com proteção lateral) e 50% (marquise). Os 

modelos com PAF de 40% com prateleira de luz tiveram ocorrências de ofuscamento entre 

5% (marquise com vista frontal) e 15% (marquise). 

Na fase 2 os modelos com PAF de 40% sem prateleira de luz tiveram ocorrências de 

ofuscamento entre 3% (marquise com três brises horizontais) e 26%(marquise dupla e 
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marquise dupla com três brises horizontais). Os modelos com PAF de 40% com prateleira de 

luz apresentaram ocorrências de ofuscamento entre 0% (marquise dupla com três brises 

horizontais) e 3% (marquise dupla). Os modelos com PAF de 50% sem prateleira de luz 

apresentaram ocorrências de ofuscamento entre 7% (marquise dupla com três brises 

horizontais) e 40% (marquise dupla). Os modelos com PAF de 50% com prateleira de luz 

tiveram índices de ofuscamento variando de 1%( marquise com três brises horizontais e 

marquise dupla com três brises horizontais) a 17% (marquise dupla). 

a) Fase 1 

Para o PAF de 20%, orientação Norte em todas as proteções (Gráfico 6 a Gráfico 9) 

foi visto que o índice de conforto teve um UDI entre 300lux e 3000lux variando entre 63% e 

79% a partir da 4ª zona de iluminação, sendo em torno de 55% a 71% na 5ª zona, e entre 

49% a 67% na 6ª zona. Portanto à medida que a profundidade aumenta há um maior 

decaimento da luz natural no ambiente, reduzindo a zona de conforto luminoso. A partir da 

segunda metade da sala o decaimento é mais acentuado e chega a atingir o máximo de 51% 

para o índice de menor conforto (abaixo de 300lux) na 6ª zona de iluminação, para a proteção 

de marquise com vista frontal. Nestes modelos não foi detectado UDI acima de 3000lux. 
 

  
Gráfico 6: Modelo com orientação Norte com 

marquise, sem prateleira de luz e PAF de 20%. 
Gráfico 7: Modelo com orientação Norte com 

marquise inclinada, sem prateleira de luz e PAF 
de 20%. 
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Gráfico 8: Modelo com orientação Norte com 
marquise e proteção lateral, sem prateleira de 

luz e PAF de 20%. 

Gráfico 9: Modelo com orientação Norte com 
marquise com vista frontal, sem prateleira de luz 

PAF de 20%. 

 

Para o PAF de 40% foi evidenciado níveis de iluminância superiores a 2000lux na 1ª 

fileira de sensores, de 36% a 50% para os sistemas sem prateleira de luz (Gráfico 10 a Gráfico 

13) e de 5% a 15% para os sistemas com prateleira de luz (Gráfico 14 a Gráfico 17). O sistema 

de proteção da marquise com vista frontal com a prateleira de luz obteve o melhor 

desempenho do grupo quanto ao UDI acima de 3000lux, em contrapartida o mesmo obteve o 

menor índice de conforto, de 90%, na 4ª zona de iluminação. Para os modelos sem prateleira 

de luz, o menor índice de UDI acima de 3000lux na 1ª fileira de sensores foi marquise com a 

proteção lateral, com 36%. Observou-se que o uso da prateleira de luz, serviu muito mais 

como um elemento de sombreamento interno na 1ª fileira de sensores, reduzindo o 

ofuscamento nesta área, do que como um recurso que aumentasse a profundidade de vão 

iluminado do ambiente. 
 

  
Gráfico 10: Modelo com orientação Norte com 
marquise, sem prateleira de luz e PAF de 40%. 

Gráfico 11: Modelo com orientação Norte com 
marquise inclinada, sem prateleira de luz e PAF 

de 40%. 
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Gráfico 12: Modelo com orientação Norte com 

marquise e proteção lateral, sem prateleira de luz 
e PAF de 40%. 

Gráfico 13: Modelo com orientação Norte com 
marquise com vista frontal, sem prateleira de luz e 

PAF de 40%. 

 

  
Gráfico 14: Modelo com orientação Norte com 
marquise, com prateleira de luz e PAF de 40%. 

Gráfico 15: Modelo com orientação Norte com 
marquise inclinada, com prateleira de luz e PAF 

de 40%. 

 

  
Gráfico 16: Modelo com orientação Norte com 

marquise e proteção lateral, com prateleira de luz 
e PAF de 40%. 

Gráfico 17: Modelo com orientação Norte com 
marquise e vista frontal, com prateleira de luz e 

PAF de 40%. 

 

b) Fase 2 

Para o PAF de 40% foi evidenciado que houve níveis de iluminância acima de 2000lux 

na 1ª fileira de sensores, de 3% a 26% para os sistemas sem prateleira de luz (Gráfico 18 a 

Gráfico 20) e de até 3% para os sistemas com prateleira de luz (Gráfico 21 a Gráfico 23). O 

sistema de proteção marquise dupla com três brises horizontais com a prateleira de luz obteve 
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o melhor desempenho do grupo quanto ao índice de UDI acima de 3000lux, em contrapartida 

o mesmo obteve o mais alto índice de UDI abaixo de 300lux, de 19%, na 4ª zona de 

iluminação. Para os modelos sem prateleira de luz, o que teve menor índice de UDI acima de 

3000lux na 1ª fileira de sensores foi marquise dupla com três brises horizontais, com 

“ofuscamento” de 3%. 

 

  
Gráfico 18: Modelo com marquise com 03 brises 

horizontais, sem prateleira de luz, e PAF 
40%,Norte. 

Gráfico 19: Modelo com marquise dupla, sem 
prateleira de luz, e PAF 40%, Norte. 

 

  
Gráfico 20: Modelo com marquise dupla, com 03 
brises horizontais, sem prateleira de luz, e PAF 

40%, Norte. 

Gráfico 21: Modelo com marquise com 03 brises 
horizontais, com prateleira de luz, e PAF de 40%, 

Norte. 
 

  
Gráfico 22: Modelo com marquise dupla, com 

prateleira de luz, e PAF 40%, Norte. 
Gráfico 23: Modelo com marquise dupla com 03 

brises, com prateleira de luz, e PAF de 40%, Norte. 
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Observou-se que o uso da prateleira de luz, serviu muito mais como um elemento de 

sombreamento interno e uniformização do nível de iluminância. A literatura atual descreve a 

prateleira de luz como um elemento com função de aumentar a profundidade de vão iluminado 

do ambiente, através da reflexão da radiação solar incidente na superfície da prateleira 

ascendendo a curva de iluminância, aumentando desta forma a profundidade de vão 

iluminado do ambiente. O que foi observado durante as simulações e construção das curvas 

de iluminância é que esta curva de iluminação ascendente está presente apenas em algumas 

horas do dia, variando conforme a orientação da abertura.Para o PAF de 50% foi evidenciado 

que houve níveis de iluminância superiores a 2000lux na 1ª fileira de sensores, de 7% a 40% 

para os sistemas sem prateleira de luz (Gráfico 24 a  ) e de 1% a 17% para os sistemas com 

prateleira de luz (Gráfico 27 a Gráfico 29). Os sistemas de proteção marquise com três brises 

horizontais com prateleira de luz e marquise dupla com três brises horizontais com prateleira 

de luz obtiveram o melhor desempenho do grupo quanto ao índice de UDI acima de 3000lux 

que foi de apenas 1%. Para os modelos sem prateleira de luz, o que teve menor incidência 

de iluminância acima de 3000lux na 1ª fileira de sensores foi marquise dupla com três brises 

horizontais, com ofuscamento de 7%. Observou-se que o uso da prateleira de luz, serviu muito 

mais como um elemento de sombreamento interno e uniformização do nível de iluminância. 
 

  
Gráfico 24: Marquise com 03 brises horizontais, 

sem prateleira de luz e PAF 50%, Norte. 
Gráfico 25: Marquise dupla, sem prateleira de luz, 

PAF 50%, Norte. 
 

  
Gráfico 26: Marquise dupla, com 03 brises 

horizontais, sem prateleira de luz, PAF 50%, 
Norte. 

Gráfico 27: Marquise com 03 brises horizontais, 
com prateleira de luz PAF de 50%, Norte. 
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Gráfico 28: Marquise dupla, com prateleira de 

luz PAF 50%, Norte.  
Gráfico 29: Marquise dupla com 03 brises, com 

prateleira de luz PAF de 50%, Norte. 

 

A inserção da prateleira de luz reduziu o ofuscamento e uniformizou os índices de UDI 

entre 300lux e 3000lux, melhorando consideravelmente o desempenho luminoso 

principalmente para os modelos com PAF de 50% onde a incidência de radiação solar era 

maior. Nos modelos com PAF de 40% a inserção da prateleira de luz eliminou (marquise dupla 

com três brises horizontais) ou reduziu a 1% (marquise dupla e marquise com três brises 

horizontais) o ofuscamento na 1ª fileira de sensores, entretanto houve um maior decaimento 

da luz, havendo índices de UDI300-3000lux menor que 300lux variando de 10% (marquise dupla) 

a 19% (marquise dupla com três brises horizontais). Provavelmente o UDI acima de 3000lux 

encontrado na pesquisa foi devido a entrada de luz direta nos modelos. 

4.2 Análise dos sistemas de proteção com melhor desempenho 

As análises dos melhores casos serviram para uma melhor compreensão do 

comportamento da luz natural do ambiente. 

Os modelos que apresentaram o melhor desempenho luminoso foram os seguintes: 

1. Fase 1: marquise PAF 20%, marquise inclinada PAF 20%, marquise com proteção 

lateral PAF 20%, marquise com vista frontal PAF 20%, 

2. Fase 2: marquise com três brises horizontais com prateleira de luz PAF 40% e 

50%, marquise dupla com três brises horizontais com prateleira de luz PAF 40% e 

50%. 

4.2.1 Fase 1 

Os modelos com melhor desempenho para a fase 1 foram: marquise PAF 20%, 

marquise inclinada PAF 20%, marquise com proteção lateral PAF 20% e marquise com vista 

frontal PAF 20%. 
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De forma geral para o PAF de 20% o UDI entre 90% e 95% está localizado até os 

primeiros 3,0m de profundidade de sala, decaindo após a segunda metade da sala. Já para o 

PAF de 40% foram observados níveis de iluminância acima de 2000lux na 1ª fileira de 

sensores, o que reduziu o UDI para valores entre 23% e 60% na 1ª fileira de sensores. 

a) Marquise 

O modelo marquise para o PAF 20% conseguiu atender ao nível mínimo de iluminância 

requerido, manteve uniformidade quanto aos níveis de iluminância, não apresentou 

ocorrências de níveis de iluminância acima de 2000lux. O UDI300-2000lux de 80% foi alcançada 

até uma profundidade entre 4,26m a 4,33m, das 8h às 16h para a maioria dos modelos. Com 

relações projetuais variando entre 2,13 e 2,17, para as orientações Sul e Norte 

respectivamente. 

O sistema marquise para o PAF de 20% obteve um melhor desempenho luminoso de 

UDI para a orientação Norte. As curvas de iluminância atingiram um nível máximo de 

iluminância próximo de 2000lux as 11h no mês de junho e de 1800lux as 12h no mês de 

dezembro, o horário das 17h tiveram níveis de iluminância abaixo de 300lux. A partir dos 3,5m 

de profundidade houve um rápido decaimento da curva de iluminância ficando a curva do 

horário das 17h abaixo de 300lux (Gráfico 30 e Gráfico 31). A orientação Norte obteve uma 

maior profundidade de vão iluminado com uma maior uniformidade de distribuição da luz 

natural (Tabela 9, Figura 136 e Figura 137). Os modelos tiveram cerca de seis horas de 

iluminação com UDIh em torno de 90% a 99% para as três primeiras zonas de iluminação 

(Tabela 10). Para a orientação Norte o horário de melhor desempenho da iluminação natural 

ficou compreendido entre 9h e 14h). Ao alterar o intervalo superior da Iluminância Natural Útil 

(UDI300-3000lux) para 3000lux é detectado um índice de conforto de 98% para a 1ª fileira de 

sensores, com um UDI acima de 3000lux de 0% e índice de UDI menor que 300lux de 2% 

(Tabela 11). 
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Gráfico 30: Curva de iluminância mês de junho modelo marquise orientação Norte PAF 20%. 

 

 
Gráfico 31: Curva de iluminância mês de dezembro modelo marquise orientação Norte PAF 20%. 

 

Tabela 9: UDI300-2000lux modelo marquise orientação Norte, PAF 20%. 
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Figura 136: Isolinhas de UDI300-2000lux modelo 

marquise orientação Norte, PAF 20%. 
Figura 137: Mapa de sensores orientação Norte 

PAF 20%. 

 

Tabela 10: UDIh300-2000lux modelo marquise orientação Norte, PAF 20%. 
 

   

 
Tabela 11: Índice de ocorrências modelo marquise orientação Norte, PAF 20% 

 
 

b) Marquise inclinada 

O modelo marquise inclinada para o PAF 20% conseguiu atender ao nível mínimo de 

iluminância requerido, manteve uniformidade quanto aos níveis de iluminância, não 

apresentou ocorrências de níveis de iluminância acima de 2000lux. O UDI300-2000lux de 80% foi 

alcançada até uma profundidade entre 3,63m a 3,88m, das 9h às 14h para a maioria dos 
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modelos. Com relações projetuais variando entre 1,81 e 1,94, para as orientações Sul e Norte 

respectivamente. 

O sistema marquise inclinada apresentou um decaimento mais rápido da luz que o 

modelo com marquise. Este modelo teve desempenhos semelhantes para as orientações 

Norte e Sul, destacando-se a orientação Norte com um maior número de horas iluminadas 

com luz natural. 

O dispositivo da marquise inclinada a 5º com PAF de 20% apresentou um melhor 

desempenho para a orientação Norte. As curvas de iluminância atingiram um nível de 

iluminância máximo de 1800lux as 11h no mês de junho e próximo de 1700lux as 12h no mês 

de dezembro (Gráfico 32 e Gráfico 33). A partir dos 3,5m de profundidade houve um rápido 

decaimento da luz natural, a curva de iluminância das 17h não atingiu os 300lux de 

iluminância. Os índices de UDI300-2000lux mantiveram-se uniformes com um decaimento maior 

para as duas últimas fileiras de sensores (Tabela 12, Figura 138 e Figura 139). Foram 

quantificadas 6h de iluminação natural com UDIh em torno de 90% a 99%, para os horários 

de 9h às 14h (Tabela 13). Ao alterar o intervalo superior da Iluminância Natural Útil (UDI300-

3000lux) para 3000lux é detectado um índice de conforto de 98% para a 1ª fileira de sensores, 

com um UDI acima de 3000lux de 0% e índice de UDI menor que 300lux de 2% (Tabela 14). 

 
Gráfico 32: Curva de iluminância mês de junho modelo orientação Norte com marquise inclinada a 5º 

PAF 20%. 
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Gráfico 33: Curva de iluminância mês de dezembro modelo orientação Norte com marquise inclinada 

a 5º PAF 20%. 

 

Tabela 12: UDI 300-2000lux modelo orientação Norte com marquise inclinada a 5º para PAF 20%. 

 
 

  
Figura 138: Isolinhas de UDI300-2000lux modelo 
orientação Norte com marquise inclinada a 5º 

para PAF 20%. 

Figura 139: Mapa de sensores orientação Norte 
PAF 20%. 
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Tabela 13: UDIh300-2000lux modelo orientação Norte com marquise, PAF 20%. 

   

 
 

Tabela 14: Índice de ocorrências modelo marquise orientação Norte, PAF 20%. 

 
 

c) Marquise com proteção lateral 

O modelo marquise com proteção lateral para o PAF 20% conseguiu atender ao nível 

mínimo de iluminância requerido, manteve uniformidade quanto aos níveis de iluminância, não 

apresentou ocorrências de níveis de iluminância acima de 2000lux. Este modelo teve 

desempenhos semelhantes para as orientações Norte e Sul. O UDI300-2000lux de 80% foi 

alcançada até uma profundidade entre 3,40m a 3,46m, das 8h às 16h para a maioria dos 

modelos. Com relações projetuais variando entre 1,70 e 1,73, para as orientações Norte e Sul 

respectivamente. 

O dispositivo da marquise com proteção lateral com PAF de 20% apresentou um 

melhor desempenho para a orientação Norte. As curvas de iluminância atingiram um nível de 

iluminância máximo aproximadamente de 1800lux às 11h no mês de junho e próximo de 

1600lux às 10h no mês de dezembro (Gráfico 34 e Gráfico 35). A partir dos 3,5m de 

profundidade houve uma velocidade de decaimento maior da luz natural, a curva de 

iluminância das 17h não atingiu os 300lux de iluminância. Os índices de UDI300-2000lux 

mantiveram-se uniformes com um decaimento maior para as duas últimas fileiras de sensores 

(Tabela 15, Figura 140 e Figura 141). Foram quantificadas 6h de iluminação natural com UDIh 

em torno de 90% a 99%, para os horários de 9h às 14h (Tabela 16). 
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Gráfico 34: Curva de iluminância mês de junho modelo orientação Sul com marquise com proteção 

lateral PAF 20%. 

 

 
Gráfico 35: Curva de iluminância mês de dezembro modelo orientação Sul com marquise com 

proteção lateral PAF 20%. 

 

Tabela 15: UDI 300-2000lux modelo orientação Sul com marquise com proteção lateral para PAF 
20%. 

 
 

UDI / Sensor 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
UDI 300-2000 (%) 96 91 83 72 66 63 95 92 85 74 62 60 92 93 84 70 66 59 92 93 85 74 67 59 95 92 85 71 62 59 96 92 83 72 60 58
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Figura 140: Isolinhas de UDI300-2000lux modelo 

orientação Sul com marquise com proteção latera  
para PAF 20%. 

Figura 141: Mapa de sensores orientação Sul 
PAF 20%. 

 

Tabela 16: UDIh 300-2000lux modelo orientação Sul com marquise com proteção lateral, PAF 20%. 

   

 

d) Marquise com vista frontal 

O modelo marquise com vista frontal para o PAF 20% conseguiu atender ao nível 

mínimo de iluminância requerido, manteve uniformidade quanto aos níveis de iluminância, não 

apresentou ocorrências de níveis de iluminância acima de 2000lux. O UDI300-2000lux de 80% foi 

alcançada até uma profundidade entre 3,26m a 3,01m, das 8h às 16h para a maioria dos 

modelos. Com relações projetuais variando entre 1,51 e 1,63, para as orientações Norte e Sul 

respectivamente. 

O dispositivo da marquise com vista frontal com PAF de 20% apresentou um melhor 

desempenho para a orientação Sul. As curvas de iluminância atingiram um nível de 

iluminância máximo aproximadamente de 1300lux às 11h no mês de junho e próximo de 

1800lux às 12h no mês de dezembro (Gráfico 36 e Gráfico 37). A partir dos 3,5m de 

profundidade houve um rápido decaimento da luz natural, as curvas de iluminância das 7h, 

15h, 16h e 17h não atingiram os 300lux de iluminância. Os índices de UDI300-2000lux 

mantiveram-se uniformes com um decaimento maior para as duas últimas fileiras de sensores 
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(Tabela 17, Figura 142, Figura 143). Foram quantificadas 6h de iluminação natural com UDIh 

em torno de 90% a 99%, para os horários de 9h às 14h (Tabela 18). 

 
Gráfico 36: Curva de iluminância mês de junho modelo orientação Sul com marquise com proteção 

lateral PAF 20%. 

 

 
Gráfico 37: Curva de iluminância mês de dezembro modelo orientação Sul com marquise com 

proteção lateral PAF 20%. 

 

Tabela 17: UDI 300-200lux PAF 20%, modelo marquise com proteção lateral, Sul. 
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Figura 142: Isolinhas de UDI300-2000lux modelo 

orientação Sul com marquise proteção lateral para 
PAF 20%. 

Figura 143: Mapa de sensores orientação Sul. 

 

Tabela 18: UDIh 300-200lux PAF 20%, modelo marquise com proteção lateral, Sul. 

   

 

4.2.2 Fase 2 

Os modelos com melhor desempenho para a fase 2 foram: marquise com três brises 

horizontais com prateleira de luz PAF 40% e 50%, marquise com três brises horizontais com 

prateleira de luz PAF 40% e 50%. 

O sistema de proteção solar com melhor desempenho para a segunda fase foi o de 

marquise dupla com três brises horizontais, seguido do sistema marquise com três brises 

horizontais. O pior desempenho foi o do sistema marquise dupla PAF 50% com e sem 

prateleira de luz que obteve os maiores índices de iluminância acima de 2000lux na 1ª fileira 

de sensores se comparado com os outros dois sistemas da fase 2. Este mesmo sistema 

obteve uma maior profundidade de vão iluminado para o PAF 40% sem estar associado ao 

uso da prateleira de luz. A maioria dos modelos da fase 2 apresentaram um melhor 

desempenho luminoso em relação aos sistemas da fase 1, houve uma maior redução dos 
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índices de iluminância acima de 2000lux na 1ª fileira de sensores e uma maior uniformidade 

da luz (especialmente para os modelos com prateleira de luz). 

a) Marquise com três brises horizontais 

O modelo marquise com três brises horizontais sem prateleira de luz para o PAF 40% 

e 50% conseguiu atender ao nível mínimo de iluminância requerido de 300lux para um UDI300-

2000lux de 90%. O UDI300-2000lux de 80% foi alcançada até uma profundidade de 7,2m para os 

dois modelos. Com relações projetuais de 2,57 para os PAF’s de 40% e 50%. 

O modelo marquise com três brises horizontais com prateleira de luz para o PAF 40% 

conseguiu atender ao nível mínimo de iluminância requerido, manteve uniformidade dos níveis 

de iluminância para todos os pontos de sensores. 

O dispositivo da marquise com três brises horizontais com prateleira de luz com PAF 

de 40% foi simulado apenas para a orientação norte. As curvas de iluminância atingiram um 

nível de iluminância máximo aproximadamente de 1600lux as 11h no mês de junho e próximo 

de 1500lux às 12h no mês de dezembro (Gráfico 38 e Gráfico 39). Os índices de UDI300-2000lux 

mantiveram-se uniformes (Tabela 19, Figura 144 e Figura 145). Foram quantificadas 10h de 

iluminação natural com UDIh em torno de 99%, para os horários de 7h às 16h (Tabela 20). Ao 

alterar o intervalo superior da Iluminância Natural Útil (UDI300-3000lux) para 3000lux é detectado 

um índice de conforto de 97% para a 1ª fileira de sensores, com um UDI acima de 3000lux de 

1% e índice de UDI menor que 300lux de 3% (Tabela 21). 

 
Gráfico 38: Curva de iluminância mês de junho modelo orientação Norte com marquise com três 

brises horizontais, com prateleira de luz, PAF 40%. 
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Gráfico 39: Curva de iluminância mês de dezembro modelo orientação Norte com marquise com três 

brises horizontais, com prateleira de luz, PAF 40%. 

 

Tabela 19: UDI300-2000lux modelo orientação Norte com marquise com três brises horizontais, com 
prateleira de luz, PAF 40%. 

 
 

  
Figura 144: Isolinhas de UDI300-2000lux modelo 

orientação Norte com marquise com três brises 
horizontais, com prateleira de luz, PAF 40%. 

Figura 145: Mapa de sensores orientação Norte 
PAF 40%. 
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Tabela 20: UDIh300-2000lux modelo orientação Norte com marquise com três brises horizontais, PAF 

40%, com prateleira de luz. 

    
 

Tabela 21: Marquise com 03 brises horizontais, com prateleira de luz, PAF 40%, Norte. 

 
 

O modelo marquise com três brises horizontais com prateleira de luz para o PAF 50% 

conseguiu atender ao nível mínimo de iluminância requerido, manteve uniformidade dos níveis 

de iluminância para todos os pontos de sensores. 

O dispositivo da marquise com três brises horizontais com prateleira de luz com PAF 

de 50% foi simulado apenas para a orientação norte. As curvas de iluminância atingiram um 

nível de iluminância máximo aproximadamente de 2000lux as 11h no mês de junho e próximo 

de 1700lux às 12h no mês de dezembro (Gráfico 40 e Gráfico 41). Os índices de UDI300-2000lux 

mantiveram-se uniformes (Tabela 22, Figura 146 e Figura 147). Foram quantificadas 10h de 

iluminação natural com UDIh em torno de 90% a 99%, para os horários de 7h às 16h (Tabela 

23). Ao alterar o intervalo superior da Iluminância Natural Útil (UDI300-3000lux) para 3000lux é 

detectado um índice de conforto de 97% para a 1ª fileira de sensores, com um UDI acima de 

3000lux de 1% e índice de UDI menor que 300lux de 2% (Tabela 24). 
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Gráfico 40: Curva de iluminância mês de junho modelo orientação Norte com marquise com três 

brises horizontais, com prateleira de luz, PAF 40%. 

 

 
Gráfico 41: Curva de iluminância mês de dezembro modelo orientação Norte com marquise com três 

brises horizontais, com prateleira de luz, PAF 40%. 

 

Tabela 22: UDI300-2000lux modelo orientação Norte com marquise com três brises horizontais, com 
prateleira de luz, PAF 40%. 
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Figura 146: Isolinhas de UDI300-2000lux modelo 

orientação Norte com marquise com três brises 
horizontais, com prateleira de luz, PAF 40%. 

Figura 147: Mapa de sensores orientação Norte 
PAF 40%. 

 

Tabela 23: UDIh300-2000lux modelo orientação Norte com marquise com três brises horizontais, PAF 

40%, com prateleira de luz. 

    
 

Tabela 24: Marquise com 03 brises horizontais, com prateleira de luz, PAF 40%, Norte. 

 
 

b) Marquise dupla com três brises horizontais 

O modelo marquise dupla com três brises horizontais sem prateleira de luz para o PAF 

40% conseguiu atender ao nível mínimo de iluminância requerido de 300lux para um UDI300-
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2000lux de 90%. Não manteve uniformidade dos níveis de iluminância para todos os pontos de 

sensores, apresentou níveis de iluminância acima de 2000lux até 0,56m de profundidade de 

sala. O UDI foi 300lux e 2000lux alcançada partir da 2ª fileira de sensores para uma 

profundidade de 7,2m. Com relações projetuais de 2,57 para os PAF’s de 40% e 50%. O UDIh 

em torno de 99% foi detectado para um intervalo de 6 horas para alguns pontos de sensores. 

O modelo marquise dupla com três brises horizontais com prateleira de luz para o PAF 

40% conseguiu atender ao nível mínimo de iluminância requerido, manteve uniformidade dos 

níveis de iluminância para todos os pontos de sensores, não apresentou índices de 

iluminância acima de 2000lux. O UDI 300lux e 2000lux foi alcançada partir da 2ª fileira de 

sensores para uma profundidade de 3,54m. O UDIh em torno de 90% a 99% foi detectado 

para um intervalo de 10 horas para alguns pontos de sensores. 

O modelo marquise dupla com três brises horizontais com prateleira de luz para o PAF 

40% foi simulado apenas para a orientação norte. As curvas de iluminância atingiram um nível 

de iluminância máximo aproximadamente de 1500lux às 11h no mês de junho e próximo de 

1390lux às 12h no mês de dezembro (Gráfico 42 e Gráfico 43). Os índices de UDI300-2000lux se 

mantiveram uniformes (Tabela 25, Figura 148 e Figura 149). Foram quantificadas 10h de 

iluminação natural com UDIh em torno de 99%, para os horários de 7h às 16h (Tabela 25). Ao 

alterar o intervalo superior do UDI300-3000lux para 3000lux é detectado um índice de conforto de 

96% para a 1ª fileira de sensores, com índice de ofuscamento de 0% e índice de UDI menor 

que 300lux de 3% (Tabela 27). 

 

 
Gráfico 42: Curva de iluminância mês de junho modelo orientação Norte com marquise dupla com 

três brises horizontais, com prateleira de luz, PAF 40%. 
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Gráfico 43: Curva de iluminância mês de dezembro modelo orientação Norte com marquise dupla 

com três brises horizontais, com prateleira de luz, PAF 40%. 

 

Tabela 25: UDI300-2000lux modelo orientação Norte com marquise dupla com três brises horizontais, 
PAF 40%, com prateleira de luz. 

 
 

  
Figura 148: Isolinhas de UDI300-2000lux modelo 

orientação Norte com marquise dupla com três 
brises horizontais, PAF 40%, com prateleira de luz  

Figura 149: Mapa de sensores orientação Norte 
PAF 40%. 
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Tabela 26: UDIh300-2000lux modelo orientação Norte com marquise dupla com três brises horizontais, 
PAF 40%, com prateleira de luz. 

    
 

Tabela 27: Marquise dupla com 03 brises horizontais, com prateleira de luz, PAF 40%, Norte. 

 
 

O modelo marquise dupla com três brises horizontais com prateleira de luz para o PAF 

50% conseguiu atender ao nível mínimo de iluminância requerido, manteve uniformidade dos 

níveis de iluminância para todos os pontos de sensores, não apresentou níveis de iluminância 

acima de 2000lux. O UDI 300lux e 2000lux foi alcançada partir da 2ª fileira de sensores para 

uma profundidade de 7,2m. O UDIh em torno de 90% a 99% foi detectado para um intervalo 

de 10 horas para alguns pontos de sensores. 

O modelo marquise dupla com três brises horizontais com prateleira de luz para o PAF 

50% foi simulado apenas para a orientação norte. As curvas de iluminância atingiram um nível 

de iluminância máximo aproximadamente de 1650lux às 11h no mês de junho e próximo de 

1590lux às 12h no mês de dezembro (Gráfico 44 e Gráfico 45). Os índices de UDI300-2000lux 

mantiveram-se uniformes, sem índices de iluminância acima de 2000lux (Tabela 28, Figura 

150 e Figura 151). Foram quantificadas 6h de iluminação natural com UDIh em torno de 99%, 

para os horários de 7h às 16h (Tabela 28). Ao alterar o intervalo superior da Iluminância 

Natural Útil (UDI300-3000lux) para 3000lux é detectado um índice de conforto de 82% para a 1ª 

fileira de sensores, com índice de ofuscamento de 17% e índice de UDI menor que 300lux de 

1% (Tabela 30). 
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Gráfico 44: Curva de iluminância mês de junho modelo orientação Norte com marquise dupla com 

três brises horizontais, com prateleira de luz, PAF 50%. 

 

 
Gráfico 45: Curva de iluminância mês de dezembro modelo orientação Norte com marquise dupla 

com três brises horizontais, com prateleira de luz, PAF 50%. 

 

Tabela 28: UDI300-2000lux modelo orientação Norte com marquise dupla com três brises horizontais, 
PAF 50%, com prateleira de luz. 
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Figura 150: Isolinhas de UDI300-2000lux modelo 
orientação Norte com marquise dupla com três 
brises horizontais, PAF 50%, com prateleira de 

luz. 

Figura 151: Mapa de sensores orientação Norte 
PAF 50%. 

Tabela 29: UDIh300-2000lux modelo orientação Norte com marquise dupla com três brises horizontais, 
PAF 50%, com prateleira de luz. 

    
 

Tabela 30: Marquise dupla com 03 brises horizontais, com prateleira de luz, PAF 50%, Norte. 
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4.3 Análise do Fator de Céu Visível (FCV) 

Cada modelo teve a sua máscara de sombra mapeada com a finalidade de quantificar 

o FCV, calculado como uma medida complementar ao percentual de sombreamento de cada 

modelo. 

O FCV variou de 35% a 65% (Quadro 4) para os modelos da fase 1 e de 45% a 57% 

para os modelos da fase 2. 

 

Quadro 4: Fator de Céu Visível para a fase 1 e 2. 

 
 

A análise do FCV teve um recorte limitado, com poucas variações nos índices para se 

fazer uma análise mais refinada. O mapeamento das máscaras de sombra mostrou que 

modelos com FCV semelhantes tiveram desempenhos luminosos aproximados, entretanto a 

Tipo de proteção PAF (%)

Largura de 
abertura 
(m)

Altura de 
abertura 
(m)

Altura da 
Bandeira 
de luz (m)

Altura da 
verga de 

janela 
(m)

Prateleira 
de luz Orientação Projeção Percentual

6 1,3 0,4 2,8 1 Over shadowing 65%
6 1,3 0,4 2,8 0 Over shadowing 65%

20 6 0,9 0 2 0 Over shadowing 51%
6 1,3 0,4 2,8 1 Over shadowing 65%
6 1,3 0,4 2,8 0 Over shadowing 65%

20 6 0,9 0 2 0 Over shadowing 51%
6 1,3 0,4 2,8 1 Over shadowing 54%
6 1,3 0,4 2,8 0 Over shadowing 54%

20 6 0,9 0 2 0 Over shadowing 46%
6 1,3 0,4 2,8 1 Sul Over shadowing 54%
6 1,3 0,4 2,8 0 Over shadowing 54%

20 6 0,9 0 2 0 Over shadowing 46%
6 1,3 0,4 2,8 1 Over shadowing 51%
6 1,3 0,4 2,8 0 Over shadowing 51%

20 6 0,9 0 2 0 Over shadowing 35%
6 1,3 0,4 2,8 1 Over shadowing 51%
6 1,3 0,4 2,8 0 Over shadowing 51%

20 6 0,9 0 2 0 Over shadowing 35%
6 1,3 0,4 2,8 1 Over shadowing 56%
6 1,3 0,4 2,8 0 Over shadowing 56%

20 6 0,9 0 2 0 Over shadowing 38%
6 1,3 0,4 2,8 1 Over shadowing 56%
6 1,3 0,4 2,8 0 Over shadowing 56%

20 6 0,9 0 2 0 Over shadowing 38%
40 6 1,3 0,4 2,8 0 Norte Over shadowing 53%
40 6 1,3 0,4 2,8 1 Norte Over shadowing 53%
50 7 1,38 0,4 2,8 0 Norte Over shadowing 57%
50 7 1,38 0,4 2,8 1 Norte Over shadowing 57%
40 6 1,3 0,4 2,8 0 Norte Over shadowing 57%
40 6 1,3 0,4 2,8 1 Norte Over shadowing 57%
50 7 1,38 0,4 2,8 0 Norte Over shadowing 55%
50 7 1,38 0,4 2,8 1 Norte Over shadowing 55%
40 6 1,3 0,4 2,8 0 Norte Over shadowing 45%
40 6 1,3 0,4 2,8 1 Norte Over shadowing 45%
50 7 1,38 0,4 2,8 0 Norte Over shadowing 49%
50 7 1,38 0,4 2,8 1 Norte Over shadowing 49%

40
Norte

Marquise inclinada

40
Norte

40

Marquise com 3 brises

Marquise dupla 

Marquise dupla com 03 
brises

Sul
40

Marquise com proteção 
lateral

40
Norte

40
Sul

Marquise com vista frontal

40
Norte

40
Sul

Marquise
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inserção de elementos como prateleiras de luz e brises aumenta o desempenho luminoso 

destes modelos.  

4.4 Zona passiva 

Conforme explicado no método a profundidade da zona passiva foi mensurada através 

do gráfico de isolinhas de UDI300-2000lux, para um UDI de 80%. A profundidade da zona variou 

de 3,01m a 7,20m para todos os modelos. As aberturas com PAF de 20% tiveram variações 

de profundidade de zona passiva entre 3,01m e 4,33m. As aberturas com PAF de 40% e 50% 

tiveram variações de profundidade de zona passiva de 7,20m. 

Nos modelos com PAF de 20% a zona passiva atingiu a profundidade máxima de 

3,22m de sala. Os modelos com PAF de 40% e 50% atingiram profundidades máximas de 

7,20 m (Gráfico 46 e Gráfico 47). 

  
Gráfico 46: Valores máximos e mínimos de zona passiva para os sistemas de proteção com melhor 

desempenho. 
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Gráfico 47: Desempenho dos sistemas de proteção solar para os PAF’s de 20%, 40% e 50%. 

 

O PAF de 20% atingiu uma zona passiva que variou entre 3,01m e 4,33m. O PAF de 

20% para a orientação Sul atingiu o mínimo de 3,26m e o máximo de 4,26m. O PAF de 20% 

para a orientação Norte atingiu o mínimo de 3,01m e o máximo de 4,33m. Os PAF’s de 40% 

e 50% para a orientação Norte da fase 2 atingiram uma zona passiva entre de 7,20m para os 

modelos marquise dupla com três brises horizontais e marquise com três brises horizontais 

respectivamente (Gráfico 48 a Gráfico 51). 

 
Gráfico 48: Valores máximos e mínimos de profundidade de vão iluminado para a orientação Sul. 
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Gráfico 49: Valores máximos e mínimos de profundidade de vão iluminado para a orientação Sul. 

 

 
Gráfico 50: Valores máximos e mínimos de profundidade de vão iluminado para a orientação Norte 
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Gráfico 51: Valores máximos e mínimos de profundidade de vão iluminado para a Orientação Norte. 

 

4.5 Cruzamento dos dados de Fator de Céu visível (FCV) e profundidade de 
vão iluminado 

Apesar das limitações do recorte foi possível cruzar os dados de FCV, PAF e 

profundidade de vão iluminado para os modelos com melhor desempenho e sem índices de 

iluminância acima de 2000lux. Através dos dados desta planilha pode-se inferir que (Quadro 

5): 
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Quadro 5: Cruzamento dos dados de Fator de Céu Visível com profundidade de vão iluminado. 

 
 

1. Janelas pequenas (PAF 20%): 

o Com FCV mais alto: deve ser usado preferencialmente para aumentar o 

potencial de iluminação natural do ambiente. O sistema marquise teve a maior 

profundidade de vão iluminado para um UDI300-2000lux de 80%, tanto para a 

orientação Norte (4,33m) com o para a Sul (4,26m); 

o Com FCV mais baixo: reduz o desempenho luminoso do ambiente, diminuindo 

a profundidade de vão iluminado. O sistema marquise com vista frontal teve a 

menor profundidade de vão iluminado para um UDI300-2000lux de 80%, tanto para a 

orientação. Norte (3,01m) com o para a Sul (3,26m), sendo necessária a 

complementação da luz natural por meio de aberturas bilaterais ou integração com 

a iluminação artificial para uniformizar o nível da luz natural no ambiente; 

2. Janelas médias (PAF 40%): 

o Com FCV mais alto: aumenta o potencial de iluminação natural e a 

possibilidade de incidência de radiação solar direta, precisando desta forma ter 

Tipo de proteção PAF (%)

Largura de 
abertura 
(m)

Altura de 
abertura 
(m)

Altura da 
Bandeira 
de luz (m)

Altura da 
verga de 

janela 
(m)

Prateleira 
de luz Orientação Projeção Percentual

Profundidade 
de vão 
iluminado (m)

Relação 
projetual

6 1,3 0,4 2,8 1 Over shadowing 65% 0
6 1,3 0,4 2,8 0 Over shadowing 65% 0

20 6 0,9 0 2 0 Over shadowing 51% 4,33 2,165
6 1,3 0,4 2,8 1 Over shadowing 65% 0
6 1,3 0,4 2,8 0 Over shadowing 65% 0

20 6 0,9 0 2 0 Over shadowing 51% 4,26 2,13
6 1,3 0,4 2,8 1 Over shadowing 54% 0
6 1,3 0,4 2,8 0 Over shadowing 54% 0

20 6 0,9 0 2 0 Over shadowing 46% 3,88 1,94
6 1,3 0,4 2,8 1 Sul Over shadowing 54% 0
6 1,3 0,4 2,8 0 Over shadowing 54% 0

20 6 0,9 0 2 0 Over shadowing 46% 3,63 1,815
6 1,3 0,4 2,8 1 Over shadowing 51% 0
6 1,3 0,4 2,8 0 Over shadowing 51% 0

20 6 0,9 0 2 0 Over shadowing 35% 3,4 1,7
6 1,3 0,4 2,8 1 Over shadowing 51% 0
6 1,3 0,4 2,8 0 Over shadowing 51% 0

20 6 0,9 0 2 0 Over shadowing 35% 3,46 1,73
6 1,3 0,4 2,8 1 Over shadowing 56% 0
6 1,3 0,4 2,8 0 Over shadowing 56% 0

20 6 0,9 0 2 0 Over shadowing 38% 3,01 1,505
6 1,3 0,4 2,8 1 Over shadowing 56% 0
6 1,3 0,4 2,8 0 Over shadowing 56% 0

20 6 0,9 0 2 0 Over shadowing 38% 3,26 1,63
40 6 1,3 0,4 2,8 0 Norte Over shadowing 53% 0
40 6 1,3 0,4 2,8 1 Norte Over shadowing 53% 7,2 2,5714286
50 7 1,38 0,4 2,8 0 Norte Over shadowing 57% 0
50 7 1,38 0,4 2,8 1 Norte Over shadowing 57% 7,2 2,5714286
40 6 1,3 0,4 2,8 0 Norte Over shadowing 57% 0
40 6 1,3 0,4 2,8 1 Norte Over shadowing 57% 0
50 7 1,38 0,4 2,8 0 Norte Over shadowing 55% 0
50 7 1,38 0,4 2,8 1 Norte Over shadowing 55% 0
40 6 1,3 0,4 2,8 0 Norte Over shadowing 45% 0
40 6 1,3 0,4 2,8 1 Norte Over shadowing 45% 7,2 2,5714286
50 7 1,38 0,4 2,8 0 Norte Over shadowing 49% 0
50 7 1,38 0,4 2,8 1 Norte Over shadowing 49% 7,2 2,5714286

Marquise com 3 brises

Marquise dupla 

Marquise dupla com 03 
brises

Sul
40

Marquise com proteção 
lateral

40
Norte

40
Sul

Marquise com vista frontal

40
Norte

40
Sul

Marquise

40
Norte

Marquise inclinada

40
Norte

40
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um sistema de proteção mais eficiente. O sistema marquise teve o maior FCV 

(65%), e índice de iluminância acima de 2000lux, não sendo possível ter uma 

uniformidade na distribuição da luz natural com qualidade dentro do ambiente; 

o Com FCV mais baixo: com um melhor desempenho luminoso, com uma 

iluminação mais uniforme, sem ocorrências de índices de iluminância acima de 

2000lux. O sistema marquise dupla com três brises horizontais teve o menor FCV 

(45%) para o PAF de 40%, e obteve uma profundidade de vão iluminado integral 

para o ambiente (7,20m) para um UDI300-2000lux de 80%, com um desempenho 

luminoso de qualidade; 

3. Janelas grandes (PAF 50%): 

o Com FCV mais alto: vão ter incidência um maior potencial de iluminação natural 

e de radiação solar direta, precisando desta forma ter um sistema de proteção 

mais refinado. O sistema marquise dupla teve incidência de índices de iluminância 

acima de 2000lux, na 1ª fileira de sensores, não havendo uniformidade na 

distribuição da luz natural, não havendo um equilíbrio entre iluminar e sombrear; 

o Com FCV mais baixo: terão um melhor desempenho luminoso, sem 

ocorrências de índices de iluminância acima de 2000lux. O sistema marquise 

dupla com três brises horizontais teve a maior profundidade de vão iluminado 

(7,20m) para um UDI300-2000lux de 80%, com um desempenho luminoso de 

qualidade. 

 

4.6 Relação profundidade de vão iluminado e altura de verga de janela e  

Confirma-se que quanto maior é a abertura, maior é a profundidade de vão iluminado, 

entretanto, maior também é o ofuscamento na 1ª e/ou 2ª fileira de sensores. 

A relação projetual entre a profundidade de vão iluminado e a altura de verga de janela 

variou conforme cada tamanho de abertura e geometria de proteção solar, tratando-se de um 

número adimensional. Os valores das relações variaram de 1,51 a 2,57 para o PAF de 20% e 

de 40% respectivamente. Os PAF’s de 40% e 50% atingiram a mesma profundidade de vão 

iluminado de 7,20m (Quadro 6). 
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Quadro 6: Relação projetual entre PAF e Zona Passiva. 

 
A profundidade de vão iluminado PAF 20% variou de 3,01m à 4,33m. Sendo obtida 

uma relação projetual de 1,51 e 2,17 respectivamente. 

Nos modelos com PAF 40% da Fase 1 foi observado que o uso da prateleira de luz 

reduziu índice de iluminância acima de 2000lux na 1ª fileira de sensores, mas não o eliminou 

por completo, provavelmente por que o sistema foi mal dimensionado e houve entrada de 

radiação solar direta ou difusa. A luz difusa pode fornecer valores acima de 2000lux. Os 

modelos da Fase 2 com PAF de 40% com prateleira de luz atingiram uma profundidade de 

vão iluminado com dois valores 7,20m com relação projetual de 2,57. Nos modelos com PAF 

50%, a luz natural atingiu uma profundidade de vão iluminado de 7,20m, tendo uma relação 

projetual de 2,57. 

O valor máximo de relação projetual encontrada foi de 2,57 para os modelos simulados 

na pesquisa, todavia estes valores ainda poderiam ser superiores a isso caso fossem 

simulados modelos com profundidades maiores. Não havendo portanto uma definição de qual 

seria a profundidade máxima atingida no ambiente para a cidade de Natal-RN. 

PAF Relação projetual
20% 1,51-2,17
40% 2,57
50% 2,57
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados comprovam que a obtenção de uma iluminação natural com qualidade 

depende principalmente da eficácia do sistema de sombreamento para evitar o ofuscamento, 

principal causa encontrada de desconforto luminoso. Recomendações bioclimáticas de 

aberturas grandes e sombreadas parcialmente (com incidência de radiação solar direta na 

abertura) resultaram em iluminâncias muito acima do critério de aceitação. Com o aumento 

da eficiência do sombreamento (de 73% a 91%) em aberturas de tamanho médio (PAF’s de 

40% e 50%) foi possível reduzir ou mesmo eliminar o ofuscamento sem comprometer a 

profundidade de vão iluminado (que alcança o fundo da sala de 7,20m).  

A recomendação projetual recorrente na literatura internacional para aumentar o 

potencial de uso de luz natural pode contribuir ainda mais para o ofuscamento se não houver 

um sombreamento eficaz. Foram determinados a relação entre altura de verga de janela e 

profundidade de vão iluminado de 1,5m para PAF de 20% e 2,57 para PAF de 40 e 50%. Os 

valores coincidem com a literatura, mesmo com a presença do elemento de sombreamento. 

Os resultados também demonstram que a profundidade de vão iluminado alcançada tem 

potencial superior a 7,20m, profundidade de sala de aula simulada na pesquisa.  

Os modelos simulados não foram suficientes para determinar uma correlação entre o 

tamanho da abertura e o FCV porque a maioria apresentou ocorrência de ofuscamento.  

Aberturas pequenas (20%) e bastante sombreadas (82% a 91%) não causam 

ofuscamento, porém o atendimento de iluminâncias mínimas é de 80% das horas do ano em 

2/3 de profundidade de sala.  

As aberturas com PAF de 40% e 50% e com sombreamento parcial (64% a 91%) 

atenderam ao nível mínimo de iluminância para 80% das horas do ano em toda a sala, 

entretanto houve ocorrências de ofuscamento nos primeiros 1/3 ou 2/3 de profundidade de 

sala.  

O uso de prateleiras de luz, preconizado em manuais como o Tips for Daylighting como 

recurso para o aumento da profundidade de vão iluminado, funcionou muito mais como um 

elemento de sombreamento interno eliminando ou reduzindo o ofuscamento na 1ª e 2ª fileira 

de sensores. É possível que o programa Daysim não simule corretamente este elemento, pois 

a uniformização do nível de iluminância e a redução do ofuscamento não são indícios 

referenciados em literatura que sejam próprios do uso de prateleiras de luz De acordo com as 

simulações realizadas o recurso da prateleira de luz adequou-se perfeitamente para as 

aberturas com PAF de 50%, pois praticamente eliminou os níveis de iluminância acima de 

2000lux na 1ª fileira de sensores. 



 144 

5.1 Procedimentos utilizados na pesquisa 

Os procedimentos adotados proporcionaram uma análise mais abrangente e 

detalhada do que os proporcionados pelos índices calculados pelo DAYSIM. Apesar de ser 

um procedimento longo, a sua aplicação e entendimento são facilitados por meio de saídas 

gráficas simplificadas e de fácil visualização e entendimento, com destaque para: 

o  Curvas de iluminância: possibilitaram a observação de características como 

decaimento da luz natural ao longo da profundidade de sala, índices máximos e 

mínimos de iluminância para cada hora do dia. Foi possível verificar o 

posicionamento real dos sensores no programa de simulação, pois a informação 

a respeito do posicionamento dos sensores não é suficiente, sendo preciso fazer 

esta verificação para conseguir interpretar corretamente os dados extraídos do 

processo de simulação. Também foi possível identificar eventuais erros de 

simulação decorrentes do próprio processo de aprendizagem do programa; 

o Isolinhas de UDI 300-2000lux: tornaram possível a observação do comportamento 

do UDI entre 300lux e 2000lux para todo o ambiente, além disso, este tipo de 

apresentação gráfica permitiu a medição da profundidade de vão iluminado para 

um UDI de 80%; 

o Gráficos de barras com o índice de ocorrências de conforto para um UDI 300-

3000lux: permitiu observar frequência de ocorrência da faixa de conforto para o 

intervalo de 300-3000lux para esta análise. A alteração do limite superior da faixa 

do UDI permitiu observar as mudanças no comportamento de muitos modelos que 

passaram a ser caracterizados com um desempenho superior, com redução ou 

eliminação do que era considerado ofuscamento anteriormente que seria o limite 

superior de 2000lux.  

Quanto ao critério de desempenho, comprovou-se a necessidade de revisão da faixa 

de intervalo do UDI. A alteração do limite superior para uso de luz natural original, de 2000lux 

para 3000lux, influencia significativamente as análises de ofuscamento. O pior modelo teve 

indicações de 72% de ofuscamento na 1ª fileira de sensores com limite superior de 2000lux, 

que passou a indicar 50% de ofuscamento na 1ª fileira de sensores com limite superior de 

3000lux. O melhor caso tinha 5% de ofuscamento com o limite superior de 2000lux, teve o 

ofuscamento eliminado com a alteração do limite superior para 3000lux.  

A alteração do limite superior de UDI 3000lux possibilitou analisar potenciais 

mudanças do desempenho luminoso em relação ao limite de ofuscamento observado na 1ª e 

2ª fileiras de sensores de alguns modelos. O limite superior ideal de iluminância é discutível e 
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ainda não existem índices quantitativos que caracterizem o ofuscamento que seja prejudicial 

para o desempenho de atividades no ambiente escolar, por meio de análise de iluminâncias. 

Sabe-se que é necessário haver um equilíbrio entre as iluminâncias internas e externas de 

modo que haja uma distribuição mais uniforme da luz natural. 

Observa-se que a determinação do limite superior é passível de ajustes, conforme 

recomendações de Mardaljevic (MARDALJEVIC et al., 2011b), que atualmente adota um UDI 

de 300-3000lux. 

5.2 Limitações do trabalho e sugestão para trabalhos futuros 

A limitação mais evidente é a restrição do recorte, que se baseou em características 

específicas de dimensionamento de ambiente, eficácia da proteção solar e refletância dos 

materiais. 

As limitações identificadas nas análises são: 

o Refletâncias internas e externas: Uso de materiais de altas refletâncias para 

piso (79%), parede (88%) e teto (88%). 

o Fator de transmissão de luz visível do vidro: Emprego de uma única 

transmissividade (90%) e refletância (88%) para o vidro da abertura; 

o Dimensionamento e geometria dos sistemas de proteção da Fase I para PAF 

de 40%; 

o Poucas variações de percentual de Fator de Céu Visível; 

o Profundidade de sala insuficiente para identificar zona passiva em PAF acima 

de 40% e 50%; 

o Desconsideração da obstrução do entorno; 

o Sombreamento parcial. 

Sugere-se estabelecer uma relação entre o PAF, geometria de proteção solar, FCV e 

desempenho luminoso devido a incidência de luz solar direta (ocasionando níveis de 

iluminância acima de 2000lux). Modelos com um sombreamento total de 100%, dentro do 

horário de ocupação, provavelmente possibilitará estabelecer uma correlação entre o 

tamanho de janela, FCV e profundidade de vão iluminado. Além dessa sugestão para futuros 

trabalhos, destacam-se: 

o Realização de simulações com outras estratégias de proteção solar como 

lanternim, claraboias, persianas e cortinas; 
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o Análise da influência de diferentes refletâncias de materiais no desempenho 

luminoso do ambiente; 

o Análise da influência do entorno no FCV e desempenho luminoso de cada 

abertura; 

o Desenvolvimentos de uma relação projetual entre variáveis como: profundidade 

de vão iluminado, altura de verga de janela e tamanho de abertura e FCV. 

 



________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE 1: FASE 1 DE SIMULAÇÕES 

PAF 20% 

Sem prateleira de luz 

Modelo 1 

 

Quadro 7: Caracterização do modelo 1.  

 

Protetor Marquise 
PAF 20% 
Orientação Norte 
Prateleira de luz Ausente 
Vidro Transparente, 

emissividade 90% 
Parede Refletância 88% 
Teto e protetor Refletância 88% 
Piso Refletância 79% 
Fator de céu visível 51% 

 

 

 

 Figura 152: Modelo 1. 

 

 

Figura 153: Mapa de sensores orientação Norte. Figura 154: Máscara de sombra orientação Norte. 
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Gráfico 52: Curva de iluminância 3ª fileira mês de 
junho. 

Gráfico 53: Curva de iluminância 3ª fileira mês de 
dezembro. 

Tabela 31: UDI 300-2000lux. 

 

Tabela 32: UDIh 300-2000lux. 

 

 

 

Gráfico 54: Índice de ocorrências de conforto. 

,

 

Figura 155: Isolinhas de UDI. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

UDI / Sensor 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
UDI 300-2000 (%) 96 94 88 78 70 67 82 95 88 80 68 66 82 95 90 78 71 68 85 96 89 80 74 67 88 95 86 78 71 66 96 93 87 78 69 68

1ª Fileira 
2ª Fileira 
3ª Fileira 
4ª Fileira
5ª Fileira
6ª Fileira

Posição sensor
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Modelo 2 

 

Quadro 8: Caracterização do modelo 2.  

 

Protetor Marquise 
PAF 20% 
Orientação  Sul 
Prateleira de luz Ausente 
Vidro Transparente, 

emissividade 90% 
Parede Refletância 88% 
Teto e protetor Refletância 88% 
Piso Refletância 79% 
Fator de céu visível 51% 

 

 

 

 Figura 156: Modelo 2. 

 

 

Figura 157: Mapa de sensores orientação Sul. Figura 158: Máscara de sombra orientação Sul. 

  

Gráfico 55: Curva de iluminância 3ª fileira mês 
de junho. 

Gráfico 56: Curva de iluminância 3ª fileira mês de 
dezembro. 

Tabela 33: UDI 300-2000lux. 

 

Tabela 34: UDIh 300-2000lux. 

UDI / Sensor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
UDI 300-2000 (%) 95 92 83 74 66 58 85 94 87 78 68 64 84 93 86 79 68 63 83 95 88 80 70 63 86 94 87 78 70 66 95 93 85 77 69 62
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Figura 159: Isolinhas de UDI. 
 

Modelo 3 

 

Quadro 9: Caracterização do modelo 3.  

 

Protetor Marquise inclinada 
PAF 20% 

Orientação  Norte 

Prateleira de luz Ausente 
Vidro Transparente, 

emissividade 90% 
Parede Refletância 88% 
Teto e protetor Refletância 88% 
Piso Refletância 79% 
Fator de céu visível 46% 

 

 

  

 Figura 160: Modelo 3. 

Horas / Sensor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
07:00 0 89 69 42 24 15 9 93 78 53 29 16 12 93 73 49 31 16 11 94 81 54 31 17 10 94 77 49 27 16 12 88 69 42 25 14
08:00 0 98 94 81 65 49 37 98 96 87 72 52 45 97 95 84 73 52 43 96 97 87 73 55 42 96 96 85 69 53 46 98 94 81 67 51
09:00 0 98 99 94 87 79 69 92 99 97 90 81 76 90 99 96 91 81 74 87 99 97 91 83 74 88 99 96 90 82 77 97 99 95 89 81
10:00 0 95 99 98 95 91 86 81 99 99 96 92 90 75 99 98 97 93 89 72 99 99 97 94 89 74 99 99 96 93 91 94 99 98 96 93
11:00 0 94 99 98 97 95 91 68 99 99 98 95 94 65 99 99 98 95 94 62 99 99 98 96 94 66 99 99 97 96 95 94 99 99 97 96
12:00 0 95 99 99 97 95 93 65 99 99 98 96 95 64 99 99 98 96 95 60 99 99 98 97 95 69 99 99 98 97 95 96 99 99 98 96
13:00 0 98 99 98 97 95 91 75 99 98 98 96 94 79 99 98 98 96 94 77 99 98 98 97 94 88 99 98 98 96 95 98 99 98 97 96
14:00 0 99 98 95 90 83 70 90 98 97 93 85 80 96 98 96 94 86 79 95 98 97 94 88 79 98 98 97 93 87 82 99 98 96 93 87
15:00 0 97 92 80 60 43 24 98 95 87 70 48 39 94 94 86 74 50 38 93 95 89 76 55 40 98 95 88 71 54 45 97 93 85 71 53
16:00 0 83 63 38 18 8 4 88 73 50 27 11 7 86 70 48 33 13 7 86 77 56 36 17 8 88 75 56 33 18 12 85 71 52 35 19
17:00 0 4 1 0 0 0 0 9 3 0 0 0 0 9 2 0 0 0 0 11 5 1 0 0 0 9 5 1 0 0 0 9 5 1 0 0
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Figura 161: Mapa de sensores orientação Norte. Figura 162: Máscara de sombra orientação Norte. 

  

Gráfico 57: Curva de iluminância 3ª fileira mês de 
junho. 

Gráfico 58: Curva de iluminância 3ª fileira mês de 
dezembro. 

Tabela 35: UDI 300-2000lux. 

 

Tabela 36: UDIh 300-2000lux. 

 

 

 

 

 

 

UDI / Sensor 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
UDI 300-2000 (%) 96 92 85 74 64 62 93 94 87 75 68 58 90 94 87 77 63 61 90 93 85 77 63 61 91 94 85 72 61 58 96 91 85 73 63 63
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Gráfico 59: Índice de ocorrências de conforto. 

 

Figura 163: Isolinhas de UDI. 
 

Modelo 4 

 

Quadro 10: Caracterização do modelo 4.  

 

Protetor Marquise inclinada 
PAF 20% 
Orientação Sul 
Prateleira de luz Ausente 
Vidro Transparente, 

emissividade 90% 
Parede Refletância 88% 
Teto e protetor Refletância 88% 
Piso Refletância 79% 
Fator de céu visível 46% 

 

 

 

 Figura 164: Modelo 4. 

 

 

Figura 165: Mapa de sensores orientação Sul. Figura 166: Máscara de sombra orientação Sul. 
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Gráfico 60: Curva de iluminância 3ª fileira mês de 
junho. 

Gráfico 61: Curva de iluminância 3ª fileira mês de 
dezembro. 

Tabela 37: UDI 300-2000lux. 

 

Tabela 38: UDIh 300-2000lux. 

 

 

 

 

 

Figura 167: Isolinhas de UDI. 
 

 

 

 

UDI / Sensor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
UDI 300-2000 (%) 95 89 80 71 61 63 91 92 83 73 63 61 90 93 84 77 66 61 88 92 85 73 66 63 92 94 84 72 63 61 95 92 82 73 62 61
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Modelo 5 

 

Quadro 11: Caracterização do modelo 5.  
 

Protetor Marquise com 
proteção lateral 

PAF 20% 
Orientação Norte 
Prateleira de luz Ausente 
Vidro Transparente, 

emissividade 90% 
Parede Refletância 88% 
Teto e protetor Refletância 88% 
Piso Refletância 79% 
Fator de céu visível 51% 

 

 

 

 Figura 168: Modelo 10. 

 

 

Figura 169: Mapa de sensores orientação Norte. Figura 170: Máscara de sombra orientação Norte. 

  

Gráfico 62: Curva de iluminância 3ª fileira mês de 
junho. 

Gráfico 63: Curva de iluminância 3ª fileira mês de 
dezembro. 

Tabela 39: UDI 300-2000lux. 

 

Tabela 40: UDIh 300-2000lux. 

UDI / Sensor 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
UDI 300-2000 (%) 96 91 83 72 66 63 95 92 85 74 62 60 92 93 84 70 66 59 92 93 85 74 67 59 95 92 85 71 62 59 96 92 83 72 60 58
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Gráfico 64: Índice de ocorrências de conforto. 

 

Figura 171: Isolinhas de UDI. 
 

Modelo 6 

 

Quadro 12: Caracterização do modelo 6.  

 

Protetor Marquise com proteção 
lateral 

PAF 20% 
Orientação Sul 
Prateleira de luz Ausente 
Vidro Transparente, 

emissividade 90% 
Parede Refletância 88% 
Teto e protetor Refletância 88% 
Piso Refletância 79% 
Fator de céu 
visível 

51% 

 

 

 

  

 Figura 172: Modelo 6. 
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Figura 173: Mapa de sensores orientação Sul. Figura 174: Máscara de sombra orientação Sul. 

  

Gráfico 65: Curva de iluminância 3ª fileira mês de 
junho. 

Gráfico 66: Curva de iluminância 3ª fileira mês de 
dezembro. 

Tabela 41: UDI 300-2000lux 

 

Tabela 42: UDIh 300-2000lux 

 

 

 

 

 

 

UDI / Sensor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
UDI 300-2000 (%) 95 90 80 69 62 55 94 91 83 72 63 60 92 92 85 73 66 58 91 92 83 73 64 59 94 92 83 73 61 56 95 91 83 71 59 56
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Figura 175: Isolinhas de UDI 
 

Modelo 7 

 

Quadro 13: Caracterização do modelo 7.  
 

Protetor Marquise com vista frontal 
PAF 20% 
Orientação Norte 
Prateleira de luz Ausente 
Vidro Transparente, 

emissividade 90% 
Parede Refletância 88% 
Teto e protetor Refletância 88% 
Piso Refletância 79% 
Fator de céu 
visível 

38% 

 

 

  

 Figura 176: Modelo 7. 

 

 

Figura 177: Mapa de sensores orientação Norte. Figura 178: Máscara de sombra orientação Norte. 
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Gráfico 67: Curva de iluminância 3ª fileira mês de 
junho. 

Gráfico 68: Curva de iluminância 3ª fileira mês de 
dezembro. 

Tabela 43: UDI 300-2000lux. 

 

Tabela 44: UDIh 300-2000lux. 

 

 

 

Gráfico 69: Índice de ocorrências de conforto. 

 

Figura 179: Isolinhas de UDI 
 

 

 

 

UDI / Sensor 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
UDI 300-2000 (%) 95 87 78 62 54 45 94 92 79 64 53 49 94 91 82 65 56 51 94 92 79 62 58 52 94 92 79 63 54 49 95 87 76 64 54 51
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Modelo 8 

 

Quadro 14: Caracterização do modelo 8.  

 

Protetor Marquise com vista frontal 
PAF 20% 
Orientação Sul 
Prateleira de luz Ausente 
Vidro Transparente, 

emissividade 90% 
Parede Refletância 88% 
Teto e protetor Refletância 88% 
Piso Refletância 79% 
Fator de céu 
visível 

38% 

 

 

  

 Figura 180: Modelo 8. 

 

 

Figura 181: Mapa de sensores orientação Sul. Figura 182: Máscara de sombra orientação Sul. 

  

Gráfico 70: Curva de iluminância 3ª fileira mês de 
junho. 

Gráfico 71: Curva de iluminância 3ª fileira mês de 
dezembro. 

Tabela 45: UDI 300-2000lux. 

 

Tabela 46: UDIh 300-2000lux. 

UDI / Sensor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
UDI 300-2000 (%) 94 85 75 56 50 47 93 89 77 61 54 48 93 90 81 64 56 51 92 90 79 67 64 59 94 92 83 73 61 56 95 91 83 71 59 56
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Figura 183: Isolinhas de UDI. 

PAF 40% 

Sem prateleira de luz 

Modelo 9 

 

Quadro 15: Caracterização do modelo 9.  

 

Protetor Marquise 
PAF 40% 
Orientação Norte 
Prateleira de luz Ausente 
Vidro Transparente, 

emissividade 90% 
Parede Refletância 88% 
Teto e protetor Refletância 88% 
Piso Refletância 79% 
Fator de céu 
visível 

65% 
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 Figura 184: Modelo 9. 

 

 

Figura 185: Mapa de sensores orientação Norte. Figura 186: Máscara de sombra orientação Norte. 

  

Gráfico 72: Curva de iluminância 3ª fileira mês de 
junho. 

Gráfico 73: Curva de iluminância 3ª fileira mês de 
dezembro. 

Tabela 47: UDI 300-2000lux. 

 

Tabela 48: UDIh 300-2000lux. 

 

 

 

 

UDI / Sensor 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
UDI 300-2000 (%) 28 54 89 94 23 51 85 94 23 52 86 95 29 59 90 95

Horas / Sensor 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
07:00 96 93 83 75 94 94 85 76 94 94 85 76 94 93 83 75
08:00 82 97 98 97 69 96 98 97 71 96 98 97 76 96 98 97
09:00 45 88 98 99 32 81 98 99 35 82 98 99 41 86 98 99
10:00 16 71 96 98 9 59 94 98 11 61 95 98 15 71 96 99
11:00 7 57 93 95 4 42 91 95 5 45 92 95 7 60 93 95
12:00 5 57 96 98 3 45 95 98 4 49 96 98 5 65 96 98
13:00 7 76 99 99 5 70 99 99 6 74 99 99 10 87 99 99
14:00 34 93 98 98 21 93 98 98 27 95 98 98 51 98 98 98
15:00 79 97 95 94 75 98 96 94 84 98 95 94 96 97 95 93
16:00 88 90 83 78 89 90 83 78 94 89 82 75 94 88 80 73
17:00 41 42 42 26 41 42 42 24 41 42 41 23 41 42 42 26
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Gráfico 74: Índice de ocorrências de conforto. 

 

Figura 187: Isolinhas de UDI. 
 

Modelo 10 

 

Quadro 16: Caracterização do modelo 10.  

 

Protetor Marquise 
PAF 40% 
Orientação Sul 
Prateleira de luz Ausente 
Vidro Transparente, 

emissividade 90% 
Parede Refletância 88% 
Teto e protetor Refletância 88% 
Piso Refletância 79% 
Fator de céu 
visível 

65% 

 

 

 
 

 Figura 188: Modelo 10. 
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Figura 189: Mapa de sensores orientação Sul. Figura 190: Máscara de sombra orientação Sul. 

  

Gráfico 75: Curva de iluminância 3ª fileira mês 
de junho. 

Gráfico 76: Curva de iluminância 3ª fileira mês de 
dezembro. 

Tabela 49: UDI 300-2000lux. 

 

Tabela 50: UDIh 300-2000lux. 

 

 

 

 

 

Figura 191: Isolinhas de UDI. 
 

 

UDI / Sensor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
UDI 300-2000 (%) 33 68 90 94 27 61 85 94 26 60 85 94 31 64 88 94
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Modelo 11 

 

Quadro 17: Caracterização do modelo 11.  

 

Protetor Marquise inclinada 
PAF 40% 
Orientação Norte 
Prateleira de luz Ausente 
Vidro Transparente, 

emissividade 90% 
Parede Refletância 88% 
Teto e protetor Refletância 88% 
Piso Refletância 79% 
Fator de céu 
visível 

54% 

 

 

 

 

 Figura 192: Modelo 11. 

 

 

Figura 193: Mapa de sensores orientação Norte. Figura 194: Máscara de sombra orientação Norte. 

  

Gráfico 77: Curva de iluminância 3ª fileira mês de 
junho. 

Gráfico 78: Curva de iluminância 3ª fileira mês de 
dezembro. 

Tabela 51: UDI 300-2000lux 
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Tabela 52: UDIh 300-2000lux. 

 

 

 

Gráfico 79: Índice de ocorrências de conforto. 

 

Figura 195: Isolinhas de UDI. 
 

Modelo 12 

 

Quadro 18: Caracterização do modelo 12.  

 

Protetor Marquise inclinada 
PAF 40% 
Orientação Sul 
Prateleira de luz Ausente 
Vidro Transparente, 

emissividade 90% 
Parede Refletância 88% 
Teto e protetor Refletância 88% 
Piso Refletância 79% 
Fator de céu 
visível 

54% 
 

 

 

 Figura 196: Modelo 12. 
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Gráfico 80: Curva de iluminância 3ª fileira mês de 
junho. 

Gráfico 81: Curva de iluminância 3ª fileira mês 
de junho. 

 

 

Figura 197: Mapa de sensores orientação Sul. Figura 198: Máscara de sombra orientação 
Sul. 

Tabela 53: UDI 300-2000lux. 

 

Tabela 54: UDIh 300-2000lux. 
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Figura 199: Isolinhas de UDI. 
 

Modelo 13 

 

Quadro 19: Caracterização do modelo 13.  

 

Protetor Marquise com proteção 
lateral 

PAF 40% 
Orientação Norte 
Prateleira de luz Ausente 
Vidro Transparente, 

emissividade 90% 
Parede Refletância 88% 
Teto e protetor Refletância 88% 
Piso Refletância 79% 
Fator de céu 
visível 

51% 
 

 

 

 Figura 200: Modelo 13. 

  

Gráfico 82: Curva de iluminância 3ª fileira mês de 
junho. 

Gráfico 83: Curva de iluminância 3ª fileira mês de 
junho. 
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Figura 201: Mapa de sensores orientação Norte. Figura 202: Máscara de sombra orientação Norte. 
Tabela 55: UDI 300-2000lux. 

 

Tabela 56: UDIh 300-2000lux. 

 

 

 

Gráfico 84: Índice de ocorrências de conforto. 

 

Figura 203: Isolinhas de UDI. 
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Modelo 14 

 

Quadro 20: Caracterização do modelo 14.  

 

Protetor Marquise com proteção 
lateral 

PAF 40% 
Orientação Sul 
Prateleira de luz Ausente 
Vidro Transparente, 

emissividade 90% 
Parede Refletância 88% 
Teto e protetor Refletância 88% 
Piso Refletância 79% 
Fator de céu 
visível 

51% 
 

 

 

 Figura 204: Modelo 14. 

  

Gráfico 85: Curva de iluminância 3ª fileira mês de 
junho. 

Gráfico 86: Curva de iluminância 3ª fileira mês de 
junho. 

 

 

Figura 205: Mapa de sensores orientação Sul. Figura 206: Máscara de sombra orientação Sul. 
Tabela 57: UDI 300-2000lux. 
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Tabela 58: UDIh 300-2000lux. 

 

 

 

 

 

Figura 207: Isolinhas de UDI. 
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Modelo 15 

 

Quadro 21: Caracterização do modelo 15.  

 

Protetor Marquise com vista 
frontal 

PAF 40% 
Orientação Norte 
Prateleira de luz Ausente 
Vidro Transparente, 

emissividade 90% 
Parede Refletância 88% 
Teto e protetor Refletância 88% 
Piso Refletância 79% 
Fator de céu 
visível 

56% 
 

 

 

 Figura 208: Modelo 15. 

  

Gráfico 87: curva de iluminância 3ª fileira mês de 
junho. 

Gráfico 88: Curva de iluminância 3ª fileira mês de 
junho. 

 

 

Figura 209: Mapa de sensores orientação Leste. Figura 210: Máscara de sombra orientação Leste. 
Tabela 59: UDI 300-2000lux. 

 



________________________________________________________________________ 

 

175 

Tabela 60: UDIh 300-2000lux. 

 

 

 

Gráfico 89: Índice de ocorrências de conforto. 

 

Figura 211: Isolinhas de UDI. 
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Modelo 16 

 

Quadro 22: Caracterização do modelo 16.  

 

Protetor Marquise com vista 
frontal 

PAF 40% 
Orientação Sul 
Prateleira de luz Ausente 
Vidro Transparente, 

emissividade 90% 
Parede Refletância 88% 
Teto e protetor Refletância 88% 
Piso Refletância 79% 
Fator de céu 
visível 

56% 

 

 

 

 

 Figura 212: Modelo 16. 

  

Gráfico 90: Curva de iluminância 3ª fileira mês de 
junho. 

Gráfico 91: Curva de iluminância 3ª fileira mês de 
junho. 

 

 

Figura 213: Mapa de sensores orientação Sul. Figura 214: Máscara de sombra orientação Sul. 
Tabela 61: UDI 300-2000lux. 
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Tabela 62: UDIh 300-2000lux. 

 

 

 

 

 

Figura 215: Isolinhas de UDI. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

UDI / Sensor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
UDI 300-2000 (%) 65 91 91 87 56 89 91 88 57 88 91 88 64 91 91 87
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Com prateleira de luz 

 

Modelo 17 

 

Quadro 23: Caracterização do modelo 17.  

 

Protetor Marquise 
PAF 40% 
Orientação Norte 
Prateleira de luz Presente 
Vidro Transparente, 

emissividade 90% 
Parede Refletância 88% 
Teto e protetor Refletância 88% 
Piso Refletância 79% 
Fator de céu 
visível 

65% 

 

 

 

 

 Figura 216: Modelo 17. 

  

Gráfico 92: Curva de iluminância 3ª fileira mês de 
junho. 

Gráfico 93: Curva de iluminância 3ª fileira mês de 
junho. 
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Figura 217: Mapa de sensores orientação Norte. Figura 218: Máscara de sombra orientação Norte. 
Tabela 63: UDI 300-2000lux. 

 

Tabela 64: UDIh 300-2000lux. 

 

 

 

Gráfico 94: Índice de ocorrências de conforto. 

 

Figura 219: Isolinhas de UDI. 
 

 

 

 

 

 

 

 

UDI / Sensor 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
UDI 300-2000 (%) 46 82 94 94 41 77 94 94 43 79 94 93 49 85 94 93

Horas / Sensor 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
07:00 90 96 90 85 79 96 93 88 76 95 93 87 81 94 91 87
08:00 51 91 98 98 27 85 97 98 25 81 97 98 32 82 97 98
09:00 15 61 93 98 7 51 89 97 6 47 87 97 9 53 90 97
10:00 3 27 84 96 2 20 75 94 2 18 74 95 2 24 82 96
11:00 1 13 73 92 1 9 61 90 1 8 62 91 1 14 74 93
12:00 1 8 76 95 1 6 64 94 1 6 70 95 1 12 83 96
13:00 2 16 89 98 1 12 80 97 1 13 88 98 2 31 95 99
14:00 6 51 96 98 5 50 95 98 5 57 98 99 9 81 98 99
15:00 31 83 97 96 22 88 97 96 24 94 97 96 56 98 97 96
16:00 79 92 87 84 77 93 89 85 82 93 88 84 91 93 86 83
17:00 3 5 12 19 3 7 14 22 3 8 15 22 3 6 15 22
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Modelo 18 

 

Quadro 24: Caracterização do modelo 18.  

 

Protetor Marquise 
PAF 40% 
Orientação Sul 
Prateleira de luz Presente 
Vidro Transparente, 

emissividade 90% 
Parede Refletância 88% 
Teto e protetor Refletância 88% 
Piso Refletância 79% 
Fator de céu 
visível 

65% 

 

 

 

 

 Figura 220: Modelo 18. 

  

Gráfico 95: Curva de iluminância 3ª fileira mês de 
junho. 

Gráfico 96: Curva de iluminância 3ª fileira mês de 
junho. 

 

 

Figura 221: Mapa de sensores orientação Sul. Figura 222: Máscara de sombra orientação Sul. 
Tabela 65: UDI 300-2000lux. 
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Tabela 66: UDIh 300-2000lux. 

 

 

 

 

 

Figura 223: Isolinhas de UDI. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horas / Sensor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
07:00 78 94 91 83 75 94 93 84 76 95 92 86 86 96 91 82
08:00 45 85 97 98 37 82 97 98 37 85 97 98 52 90 98 98
09:00 19 65 91 98 14 58 88 98 14 61 90 98 21 70 93 99
10:00 7 45 80 94 4 36 73 94 4 37 75 93 7 45 81 95
11:00 2 34 75 92 1 24 65 91 1 25 66 90 2 33 73 92
12:00 2 35 81 96 1 26 67 95 1 25 65 94 2 32 74 96
13:00 5 48 95 99 2 38 84 99 2 37 80 99 4 42 84 99
14:00 22 77 99 99 12 60 98 99 11 57 96 99 17 59 96 99
15:00 56 97 97 95 41 90 97 96 38 83 97 96 45 81 97 95
16:00 88 91 86 79 73 92 87 80 67 91 87 82 71 89 86 80
17:00 19 12 7 4 22 13 8 5 23 14 9 6 22 14 10 5
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Modelo 19 

 

Quadro 25: Caracterização do modelo 19.  

 

Protetor Marquise inclinada 
PAF 40% 
Orientação Norte 
Prateleira de luz Presente 
Vidro Transparente, 

emissividade 90% 
Parede Refletância 88% 
Teto e protetor Refletância 88% 
Piso Refletância 79% 
Fator de céu 
visível 

54% 

 

 

 

 

 Figura 224: Modelo 19. 

  

Gráfico 97: Curva de iluminância 3ª fileira mês de 
junho. 

Gráfico 98: Curva de iluminância 3ª fileira mês de 
junho. 

 

 

Figura 225: Mapa de sensores orientação Norte. Figura 226: Máscara de sombra orientação Norte. 
Tabela 67: UDI 300-2000lux. 
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Tabela 68: UDIh 300-2000lux. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 99: Índice de ocorrências de conforto. 

 

Figura 227: Isolinhas de UDI. 
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Modelo 20 

 

Quadro 26: Caracterização do modelo 20.  

 

Protetor Marquise inclinada 
PAF 40% 
Orientação Sul 
Prateleira de luz Presente 
Vidro Transparente, 

emissividade 90% 
Parede Refletância 88% 
Teto e protetor Refletância 88% 
Piso Refletância 79% 
Fator de céu 
visível 

54% 

 

 

 

 

 Figura 228: Modelo 20. 

  

Gráfico 100: Curva de iluminância 3ª fileira mês de 
junho. 

Gráfico 101: Curva de iluminância 3ª fileira mês 
de junho. 

 

 

Figura 229: Mapa de sensores orientação Sul. Figura 230: Máscara de sombra orientação Sul. 
Tabela 69: UDI 300-2000lux. 
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Tabela 70: UDIh 300-2000lux. 

 

 

 

 

 

Figura 231: Isolinhas de UDI. 
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Modelo 21 

 

Quadro 27: Caracterização do modelo 21.  

 

Protetor Marquise com proteção 
lateral 

PAF 40% 
Orientação Norte 
Prateleira de luz Presente 
Vidro Transparente, 

emissividade 90% 
Parede Refletância 88% 
Teto e protetor Refletância 88% 
Piso Refletância 79% 
Fator de céu 
visível 

68% 

 

 

 

 

 Figura 232: Modelo 21. 

  

Gráfico 102: Curva de iluminância 3ª fileira mês de 
junho. 

Gráfico 103: Curva de iluminância 3ª fileira mês 
de junho. 

 

 

 

Figura 233: Mapa de sensores orientação Leste. Figura 234: Máscara de sombra orientação Leste. 
Tabela 71: UDI 300-2000lux. 
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Tabela 72: UDIh 300-2000lux. 

 

 

 

Gráfico 104: Índices de ocorrências de conforto. 

 

Figura 235: Isolinhas de UDI. 
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Modelo 22 

 

Quadro 28: Caracterização do modelo 22.  

 

Protetor Marquise com proteção 
lateral 

PAF 40% 
Orientação Sul 
Prateleira de luz Presente 
Vidro Transparente, 

emissividade 90% 
Parede Refletância 88% 
Teto e protetor Refletância 88% 
Piso Refletância 79% 
Fator de céu 
visível 

51% 

 

 

 

 

 Figura 236: Modelo 22. 

  

Gráfico 105: Curva de iluminância 3ª fileira mês de 
junho. 

Gráfico 106: Curva de iluminância 3ª fileira mês 
de junho. 

 

 

Figura 237: Mapa de sensores orientação Sul. Figura 238: Máscara de sombra orientação Sul. 
Tabela 73: UDI 300-2000lux. 
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Tabela 74: UDIh 300-2000lux. 

 

 

 

 

 

Figura 239: Isolinhas de UDI. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



________________________________________________________________________ 

 

190 

 

Modelo 23 

 

Quadro 29: Caracterização do modelo 23.  

 

Protetor Marquise com vista 
frontal 

PAF 40% 
Orientação Norte 
Prateleira de luz Presente 
Vidro Transparente, 

emissividade 90% 
Parede Refletância 88% 
Teto e protetor Refletância 88% 
Piso Refletância 79% 
Fator de céu 
visível 

56% 
 

 

 

 Figura 240: Modelo 23. 

  

Gráfico 107: Curva de iluminância 3ª fileira mês de 
junho. 

Gráfico 108: Curva de iluminância 3ª fileira mês 
de junho. 

 

 

Figura 241: Mapa de sensores orientação Norte. Figura 242: Máscara de sombra orientação Norte. 
Tabela 75: UDI 300-2000lux. 
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Tabela 76: UDIh 300-2000lux. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 109: Índice de ocorrências de conforto. 

 

Figura 243: Isolinhas de UDI. 
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Modelo 24 

 

Quadro 30: Caracterização do modelo 24.  

 

Protetor Marquise com vista 
frontal 

PAF 40% 
Orientação Sul 
Prateleira de luz Presente 
Vidro Transparente, 

emissividade 90% 
Parede Refletância 88% 
Teto e protetor Refletância 88% 
Piso Refletância 79% 
Fator de céu 
visível 

56% 

 

 

 

 

 Figura 244: Modelo 24. 

  

Gráfico 110: Curva de iluminância 3ª fileira mês de 
junho. 

Gráfico 111: Curva de iluminância 3ª fileira mês 
de junho. 

 

 

Figura 245: Mapa de sensores orientação Sul. Figura 246: Máscara de sombra orientação Sul. 
Tabela 77: UDI 300-2000lux. 
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Tabela 78: UDIh 300-2000lux. 

 

 

 

 

 

Figura 247: Isolinhas de UDI. 
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APÊNDICE 2: FASE 2 DE SIMULAÇÕES 

PAF 40% 

Sem prateleira de luz 

 

Modelo 25 

 

Quadro 31: Caracterização do modelo 25.  

 

Protetor Marquise com três 
brises horizontais 

PAF 40% 
Orientação Norte 
Prateleira de luz Ausente 
Vidro Transparente, 

emissividade 90% 
Parede Refletância 88% 
Teto e protetor Refletância 88% 
Piso Refletância 79% 
Fator de céu 
visível 

53% 

 

 

 

 

 Figura 248: Modelo 25. 

  

Gráfico 112: Curva de iluminância 3ª fileira mês de 
junho. 

Gráfico 113: Curva de iluminância 3ª fileira mês 
de dezembro. 
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Figura 249: Mapa de sensores orientação Norte. Figura 250: Máscara de sombra orientação Norte. 
Tabela 79: UDI 300-2000lux. 

 

Tabela 80: UDIh 300-2000lux. 

 

 

 

Gráfico 114: Índice de ocorrências de conforto. 

 

Figura 251: Isolinhas de UDI. 
 

Horas / Sensor 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
07:00 96 94 83 68 92 94 82 70 92 94 81 69 91 93 83 70
08:00 79 97 98 96 68 96 98 96 62 95 98 96 66 94 98 96
09:00 39 85 98 99 37 81 97 99 29 80 97 99 36 80 97 99
10:00 10 65 94 98 11 61 93 98 6 60 93 98 12 63 94 98
11:00 3 49 90 95 4 47 89 95 3 48 90 95 5 53 91 95
12:00 3 47 94 97 4 47 94 97 2 49 95 97 5 58 95 98
13:00 6 64 97 99 8 65 98 99 5 71 99 99 10 84 99 99
14:00 23 84 98 98 36 90 98 98 21 94 98 98 48 97 98 98
15:00 71 96 96 93 83 98 95 93 76 98 95 93 93 98 95 93
16:00 90 90 84 75 91 90 82 74 93 89 80 72 94 88 80 71
17:00 41 42 43 27 41 41 43 24 41 42 43 26 40 42 43 26
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Modelo 26 

 

Quadro 32: Caracterização do modelo 26.  

 

Protetor Marquise dupla 
PAF 40% 
Orientação Norte 
Prateleira de luz Ausente 
Vidro Transparente, 

emissividade 90% 
Parede Refletância 88% 
Teto e protetor Refletância 88% 
Piso Refletância 79% 
Fator de céu 
visível 

57% 

 

 

 

 

 Figura 252: Modelo 26. 

  

Gráfico 115: Curva de iluminância 3ª fileira mês de 
junho. 

Gráfico 116: Curva de iluminância 3ª fileira mês 
de junho. 
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Figura 253: Mapa de sensores orientação Norte. Figura 254: Máscara de sombra orientação Norte. 
Tabela 81: UDI 300-2000lux. 

 

Tabela 82: UDIh 300-2000lux. 

 

 

 

Gráfico 117: Índice de ocorrências de conforto. 

 

Figura 255: Isolinhas de UDI. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Horas / Sensor 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
07:00 95 94 85 74 92 94 86 77 92 95 87 79 94 93 86 77
08:00 74 97 98 97 62 95 98 97 65 94 98 98 73 96 98 97
09:00 34 83 99 99 26 77 98 99 28 75 98 99 37 83 98 99
10:00 10 61 97 99 7 50 96 99 8 46 96 99 12 63 97 99
11:00 4 44 94 95 3 34 93 95 3 30 93 96 6 49 94 96
12:00 4 44 97 98 3 34 96 98 3 30 96 98 5 53 97 99
13:00 6 70 99 99 4 62 99 99 4 56 99 99 7 82 99 99
14:00 23 93 98 98 14 91 99 98 15 91 99 98 35 97 98 98
15:00 76 97 96 94 67 98 96 94 71 98 96 94 92 97 95 94
16:00 88 90 84 77 88 90 84 77 92 90 84 78 94 88 81 75
17:00 41 42 40 25 41 42 39 21 41 42 39 20 41 42 40 24
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Modelo 27 

 

Quadro 33: Caracterização do modelo 27.  

 

Protetor Marquise dupla com três 
brises horizontais 

PAF 40% 
Orientação Norte 
Prateleira de luz Ausente 
Vidro Transparente, 

emissividade 90% 
Parede Refletância 88% 
Teto e protetor Refletância 88% 
Piso Refletância 79% 
Fator de céu 
visível 

45% 

 

 

 

 

 Figura 256: Modelo 27. 

  

Gráfico 118: Curva de iluminância 3ª fileira mês de 
junho. 

Gráfico 119: Curva de iluminância 3ª fileira mês 
de junho. 

 

 

 

 

Figura 257: Mapa de sensores orientação Norte. Figura 258: Máscara de sombra orientação Norte. 
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Tabela 83: UDI 300-2000lux. 

 

Tabela 84: UDIh 300-2000lux. 

 

 

 

Gráfico 120: Índice de ocorrências de conforto. 

 

Figura 259: Isolinhas de UDI. 
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Com prateleira de luz 

 

Modelo 28 

 

Quadro 34: Caracterização do modelo 28.  

 

Protetor Marquise com três 
brises horizontais 

PAF 40% 
Orientação Norte 
Prateleira de luz Presente 
Vidro Transparente, 

emissividade 90% 
Parede Refletância 88% 
Teto e protetor Refletância 88% 
Piso Refletância 79% 
Fator de céu 
visível 

53% 

 

 

 

 

 Figura 260: Modelo 28. 

  

Gráfico 121: Curva de iluminância 3ª fileira mês de 
junho. 

Gráfico 122: Curva de iluminância 3ª fileira mês 
de junho. 
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Figura 261: Mapa de sensores orientação Norte. Figura 262: Máscara de sombra orientação Norte. 
Tabela 85: UDI 300-2000lux. 

 

Tabela 86: UDIh 300-2000lux. 

 

 

 

Gráfico 123: Índice de ocorrências de conforto. 

 

Figura 263: Isolinhas de UDI. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Horas / Sensor 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
07:00 88 78 50 39 91 81 53 38 90 79 59 42 89 74 58 36
08:00 97 98 92 88 98 98 93 87 98 98 95 89 98 97 94 87
09:00 94 99 98 97 95 98 98 96 96 99 98 97 98 99 98 96
10:00 90 96 98 98 90 95 98 98 92 96 98 98 95 97 98 98
11:00 91 93 95 95 88 93 95 95 88 93 95 95 91 94 95 95
12:00 95 96 97 98 94 96 97 98 93 96 97 98 93 97 97 98
13:00 99 99 98 98 98 99 99 98 97 99 99 98 95 99 99 98
14:00 99 98 97 96 99 98 97 96 99 98 97 96 98 98 97 95
15:00 97 95 91 88 96 95 91 87 97 94 91 88 97 93 91 85
16:00 86 80 64 52 86 81 63 44 87 78 66 46 86 73 63 36
17:00 35 39 41 42 36 40 41 42 35 39 41 43 36 39 41 42
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Modelo 29 

 

Quadro 35: Caracterização do modelo 29.  

 

Protetor Marquise dupla 
PAF 40% 
Orientação Norte 
Prateleira de luz Presente 
Vidro Transparente, 

emissividade 90% 
Parede Refletância 88% 
Teto e protetor Refletância 88% 
Piso Refletância 79% 
Fator de céu 
visível 

57% 

 

 

 

 

 Figura 264: Modelo 29. 

  

Gráfico 124: Curva de iluminância 3ª fileira mês de 
junho. 

Gráfico 125: Curva de iluminância 3ª fileira mês 
de junho. 
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Figura 265: Mapa de sensores orientação Norte. 
 

Figura 266: Máscara de sombra orientação Norte. 

Tabela 87: UDI 300-2000lux. 

 

Tabela 88: UDIh 300-2000lux. 

 

 

 

Gráfico 126: Índice de ocorrências de conforto. 

 

Figura 267: Isolinhas de UDI. 
 

 

 

 

 

 

 

UDI / Sensor 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
UDI 300-2000 (%) 58 96 93 90 52 95 93 90 49 95 93 90 60 95 93 90
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Modelo 30 

 

Quadro 36: Caracterização do modelo 30.  

 

Protetor Marquise dupla com três 
brises horizontais 

PAF 40% 
Orientação Norte 
Prateleira de luz Presente 
Vidro Transparente, 

emissividade 90% 
Parede Refletância 88% 
Teto e protetor Refletância 88% 
Piso Refletância 79% 
Fator de céu 
visível 

45% 

 

 

 

 

 Figura 268: Modelo 30. 

  

Gráfico 127: Curva de iluminância 3ª fileira mês de 
junho. 

Gráfico 128: Curva de iluminância 3ª fileira mês 
de junho. 

 

 

 

Figura 269: Mapa de sensores orientação Norte. 
 
 

Figura 270: Máscara de sombra orientação Norte. 
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Tabela 89: UDI 300-2000lux. 

 

Tabela 90: UDIh 300-2000lux. 

 

 

 

Gráfico 129: Índice de ocorrências de conforto. 

 

Figura 271: Isolinhas de UDI. 

 

 

 

 

 

 

 

Horas / Sensor 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
07:00 88 62 35 29 88 64 42 27 86 68 42 32 87 63 35 28
08:00 98 95 85 79 98 95 90 77 98 96 89 82 98 95 85 78
09:00 97 98 96 95 98 98 97 94 99 99 97 95 99 98 96 94
10:00 96 98 98 97 97 98 98 97 98 99 98 97 98 98 98 97
11:00 95 95 96 96 95 95 96 96 95 95 96 96 95 95 96 96
12:00 98 98 98 98 97 98 98 98 97 98 98 98 96 98 98 98
13:00 99 99 98 98 99 99 98 98 99 99 98 98 98 99 98 97
14:00 99 97 95 95 99 97 96 94 99 98 96 95 98 97 95 94
15:00 96 92 87 85 96 92 89 83 96 93 87 84 96 91 85 80
16:00 86 72 46 36 85 71 53 31 84 72 46 34 83 66 36 25
17:00 33 35 40 42 34 36 40 42 34 37 40 42 34 35 40 42
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PAF 50% 

Sem prateleira de luz 

 

Modelo 31 

Quadro 37: Caracterização do modelo 31.  

 

Protetor Marquise com três 
brises horizontais 

PAF 50% 
Orientação Norte 
Prateleira de luz Ausente 
Vidro Transparente, 

emissividade 90% 
Parede Refletância 88% 
Teto e protetor Refletância 88% 
Piso Refletância 79% 
Fator de céu 
visível 

57% 

 

 

 

 

 Figura 272: Modelo 31. 

  

Gráfico 130: Curva de iluminância 3ª fileira mês de 
junho. 

Gráfico 131: Curva de iluminância 3ª fileira mês 
de junho. 
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Figura 273: Mapa de sensores orientação Norte. Figura 274: Máscara de sombra orientação Norte. 
Tabela 91: UDI 300-2000lux. 

 

 

 

Tabela 92: UDIh 300-2000lux. 

 

 

 

Gráfico 132: Índice de ocorrências de conforto. 

 

Figura 275: Isolinhas de UDI. 
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Modelo 32 

 

Quadro 38: Caracterização do modelo 32.  

 

Protetor Marquise dupla 
PAF 50% 
Orientação Norte 
Prateleira de luz Ausente 
Vidro Transparente, 

emissividade 90% 
Parede Refletância 88% 
Teto e protetor Refletância 88% 
Piso Refletância 79% 
Fator de céu 
visível 

55% 

 

 

 

 

 Figura 276: Modelo 32. 

  

Gráfico 133: Curva de iluminância 3ª fileira mês de 
junho. 

Gráfico 134: Curva de iluminância 3ª fileira mês 
de junho. 

 

 

Figura 277: Mapa de sensores orientação Norte. Figura 278: Máscara de sombra orientação Norte. 
Tabela 93: UDI 300-2000lux. 
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Tabela 94: UDIh 300-2000lux. 

 

 

 

 

 

Gráfico 135: Índice de ocorrências de conforto. 

 

Figura 279: Isolinhas de UDI. 
 

 

 

 

 

 

 

Horas / Sensor 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
07:00 89 95 91 86 86 95 91 87 88 95 92 87 89 95 90 86
08:00 53 91 98 98 50 89 98 98 50 90 98 98 54 89 98 98
09:00 18 65 95 99 17 61 93 98 17 64 92 99 19 63 94 99
10:00 4 35 90 98 4 30 85 97 4 34 84 98 5 33 89 98
11:00 2 19 85 95 2 16 80 94 2 19 77 95 2 19 85 95
12:00 2 16 91 97 2 12 86 97 2 16 83 97 2 16 91 98
13:00 3 31 96 99 3 24 95 99 2 34 95 99 3 35 97 99
14:00 9 73 99 99 9 69 98 99 8 81 98 99 10 84 99 99
15:00 45 95 97 96 46 95 97 96 43 97 97 96 58 98 97 95
16:00 82 92 88 85 84 92 87 84 86 92 87 84 91 91 86 82
17:00 42 42 33 17 42 43 32 16 42 42 31 16 42 43 33 16
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Modelo 33 

 

Quadro 39: Caracterização do modelo 33.  

 

Protetor Marquise dupla com três 
brises horizontais 

PAF 50% 
Orientação Norte 
Prateleira de luz Ausente 
Vidro Transparente, 

emissividade 90% 
Parede Refletância 88% 
Teto e protetor Refletância 88% 
Piso Refletância 79% 
Fator de céu 
visível 

49% 

 

 

 

 

 Figura 280: Modelo 33. 

  

Gráfico 136: Curva de iluminância 3ª fileira mês de 
junho. 

Gráfico 137: Curva de iluminância 3ª fileira mês 
de junho. 

 

 

Figura 281: Mapa de sensores orientação Norte. Figura 282: Máscara de sombra orientação Norte. 
Tabela 95: UDI 300-2000lux. 
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Tabela 96: UDIh 300-2000lux. 

 

 

 

Gráfico 138: Índice de ocorrências de conforto. 

 

Figura 283: Isolinhas de UDI. 
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Com prateleira de luz 

 

Modelo 34 

Quadro 40: Caracterização do modelo 34.  

 

Protetor Marquise com três 
brises horizontais 

PAF 50% 
Orientação Norte 
Prateleira de luz Presente 
Vidro Transparente, 

emissividade 90% 
Parede Refletância 88% 
Teto e protetor Refletância 88% 
Piso Refletância 79% 
Fator de céu 
visível 

57% 

 

 

 

 

 Figura 284: Modelo 34. 

  

Gráfico 139: Curva de iluminância 3ª fileira mês de 
junho. 

Gráfico 140: Curva de iluminância 3ª fileira mês de 
junho. 

 

 

Figura 285: Mapa de sensores orientação Norte. 
 

Figura 286: Máscara de sombra orientação Norte. 
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Tabela 97: UDI 300-2000lux. 

 

Tabela 98: UDIh 300-2000lux. 

 

 

 

Tabela 99: Índice de ocorrências de conforto. 

 

Figura 287: Isolinhas de UDI. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Horas / Sensor 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
07:00 94 85 70 56 91 87 73 60 93 88 72 59 94 86 66 56
08:00 94 98 96 94 96 98 97 95 97 98 96 95 97 98 96 94
09:00 80 97 99 98 87 97 99 98 89 97 99 98 89 97 98 98
10:00 63 93 97 98 73 92 97 98 77 91 97 98 74 94 97 98
11:00 52 90 94 95 62 87 94 95 66 87 94 95 57 90 94 95
12:00 58 94 97 98 66 93 97 98 67 93 97 97 51 94 97 98
13:00 83 99 99 99 87 98 99 99 86 98 99 99 68 99 99 98
14:00 97 99 98 97 98 99 98 97 89 99 98 97 91 99 97 97
15:00 98 96 93 91 97 96 93 92 86 97 93 91 97 96 92 90
16:00 90 84 76 68 90 85 76 68 89 85 73 65 90 83 69 61
17:00 39 40 42 41 40 41 42 42 40 41 42 41 40 41 42 41
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Modelo 35 

Quadro 41: Caracterização do modelo 35.  

 

Protetor Marquise dupla 
PAF 50% 
Orientação Norte 
Prateleira de luz Presente 
Vidro Transparente, 

emissividade 90% 
Parede Refletância 88% 
Teto e protetor Refletância 88% 
Piso Refletância 79% 
Fator de céu 
visível 

55% 
 

 

 

 Figura 288: Modelo 35. 

  

Gráfico 141: Curva de iluminância 3ª fileira mês de 
junho. 

Gráfico 142: Curva de iluminância 3ª fileira mês 
de junho. 

 

 

Figura 289: Mapa de sensores orientação Norte. Figura 290: Máscara de sombra orientação Norte. 
Tabela 100: UDI 300-2000lux. 
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Tabela 101: UDIh 300-2000lux. 

 

 

 

Tabela 102: Índice de ocorrências de conforto. 

 

Figura 291: Isolinhas de UDI. 
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Modelo 36 

 

Quadro 42: Caracterização do modelo 36.  

 

Protetor Marquise dupla com três 
brises horizontais 

PAF 50% 
Orientação Norte 
Prateleira de luz Presente 
Vidro Transparente, 

emissividade 90% 
Parede Refletância 88% 
Teto e protetor Refletância 88% 
Piso Refletância 79% 
Fator de céu 
visível 

49% 

 

 

 

 

 Figura 292: Modelo 36. 

  

Gráfico 143: Curva de iluminância 3ª fileira mês de 
junho. 

Gráfico 144: Curva de iluminância 3ª fileira mês 
de junho. 

 

 

Figura 293: Mapa de sensores orientação Norte. 
 
 

Figura 294: Máscara de sombra orientação Norte. 
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Tabela 103: UDI 300-2000lux. 

 

Tabela 104: UDIh 300-2000lux. 

 

 

 

Tabela 105: Índice de ocorrências de conforto. 

 

Figura 295: Isolinhas de UDI. 
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