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RESUMO 

 

A finalidade desta dissertação é de analisar diferentes sistemas de aberturas para 

captação da luz natural em escolas na cidade de Natal/RN. Embora haja muita luz natural 

disponível localmente, são escassas e difusas as recomendações arquitetônicas que relacionam 

o comportamento de céu, as dimensões de aberturas, o sombreamento, a fração de céu visível, 

as iluminâncias requeridas, o ofuscamento, o período de ocupação e profundidade de área 

iluminada.  Para a pesquisa são selecionados diferentes sistemas de aberturas visando explorar 

o potencial do uso de luz natural de cada um: o método encontra-se dividido em três fases. A 

primeira fase é de modelagem e consiste na construção do modelo tridimensional de uma sala 

de aula no programa Sketchup 2014, cujas caraterísticas seguem recomendações presentes na 

literatura especializada para obtenção de uma boa qualidade de conforto ambiental em 

ambientes escolares. Todas as aberturas foram completamente sombreadas de modo a evitar a 

radiação solar direta. A segunda fase é a simulação computacional dinâmica do desempenho 

luminoso, por meio do software Daysim. Os dados de entrada são o arquivo climático do ano 

2009 da cidade de Natal/RN, a volumetria da sala de aula no formato 3ds com a atribuição das 

propriedades óticas de cada superfície, o arquivo do mapeamento de sensores e o arquivo de 

ocupação do usuário. Os resultados produzidos na simulação são tratados em planilha 

eletrônica elaboradas por Carvalho (2014) visando determinar a ocorrência da Iluminância 

Natural Útil (UDI) na faixa de 300 a 3000lux e construir gráficos de curvas de iluminância e 

isolinhas de UDI para identificar a uniformidade da distribuição de luz, o atendimento ao 

nível mínimo de iluminância e a ocorrência de ofuscamento.  No que se refere às grandes 

aberturas recomenda-se reduzir a visão da abobada celeste e evitar grandes quantidades de 

fração de céu por causar ofuscamento e falta de uniformidade na distribuição da luz pelo 

ambiente. Para pequenas aberturas recomenda-se aumentar a visão da abobada celeste 

permitindo maior entrada da luz difusa no ambiente e evitar obstruções que diminuem a 

quantidade de luz. Para casos em que haja uma fração de céu pequena devido às 

características do entorno, recomenda-se aberturas maiores e em casos em que há uma fração 

de céu visível alta, ou espaços com pouca densidade recomenda-se aberturas menores. Os 

resultados demonstram a potencialidade da cidade de Natal/RN para se fazer uso adequado da 

iluminação difusa sem ocorrência de ofuscamento e ganho térmico em ambientes escolares. 

 

Palavras-chave: Iluminação natural, sistemas de abertura, ambientes escolares. 



ABSTRACT  

 

The purpose of this research is to analyze different daylighting systems in schools in the 

city of Natal/RN. Although with the abundantly daylight available locally, there are a scarce 

and diffuse architectural recommendations relating sky conditions, dimensions of daylight 

systems, shading, fraction of sky visibility, required illuminance, glare, period of occupation 

and depth of the lit area. This research explores different selected apertures systems to explore 

the potential of natural light for each system. The method has divided into three phases: The 

first phase is the modeling which involves the construction of three-dimensional model of a 

classroom in Sketchup software 2014, which is featured in follow recommendations presented 

in the literature to obtain a good quality of environmental comfort in school settings. The 

second phase is the dynamic performance computer simulation of the light through the 

Daysim software. The input data are the climate file of 2009 the city of Natal / RN, the 

classroom volumetry in 3ds format with the assignment of optical properties of each surface, 

the sensor mapping file and the user load file . The results produced in the simulation are 

organized in a spreadsheet prepared by Carvalho (2014) to determine the occurrence of useful 

daylight illuminance (UDI) in the range of 300 to 3000lux and build graphics illuminance 

curves and contours of UDI to identify the uniformity of distribution light, the need of the 

minimum level of illuminance and the occurrence of glare.  

In regards the large apertures is recommended to reduce the view of the sky domes and 

avoid large amounts of air fraction to cause glare and lack of uniformity in the distribution of 

light in the environment. For small openings it is recommended to enhance the view of the 

celestial dome inlet allowing greater stray light in the environment and avoiding obstructions 

which reduce the amount of light. In cases where there are a small fractions of the sky due to 

the characteristics of the surroundings, it is recommended larger apertures, as supposed to 

where there is a high fraction of visible sky, or low density areas it is recommended smaller 

apertures. The results demonstrate the potential of Natal / RN to make proper use of diffuse 

lighting without occurrence of glare and heat gain in school environments.  

 

 

Key-words:  Daylighting, daylight systems, school environments 
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1 INTRODUÇÃO 

Projetos arquitetônicos desenvolvidos recentemente têm mostrado a preocupação de 

arquitetos com a qualidade, eficiência de edifícios e seus efeitos no meio ambiente, fato que 

se percebe nas várias tentativas de profissionais na construção de edifícios com menor 

impacto ambiental e gasto de energia. Contas de energias baixas, ambientes internos com 

qualidade e construção de baixo custo são metas que podem ser alcançadas com adequado uso 

de estratégias de iluminação natural nas edificações. Apesar da preocupação de arquitetos e 

engenheiros com construção de edifícios energeticamente eficientes que utilizam fontes 

energéticas renováveis, com mínimo de cargas de aquecimento e refrigeração, a iluminação 

natural aplicada a arquitetura escolar na cidade de Natal/RN ainda é pouco explorada.  

O conforto visual é muito importante no processo do ensino aprendizagem tanto para 

estudantes como para professores. (CHIPS
1
, INC. 2006 p. 42). Pesquisas recentes têm 

mostrado que alunos atingem significativamente maiores notas em salas de aulas iluminadas 

com luz natural de forma adequada do que ambientes que não a incorpora. (IESNA 2000). 

Kowaltowski (2011) no seu livro intitulado “Arquitetura Escolar: O projeto do 

ambiente de ensino” apresenta algumas variáveis arquitetônicas que influenciam a qualidade 

e aproveitamento da luz natural como a localização das aberturas, orientação das aberturas, 

elementos de sombreamento, forma, tamanho e posição das aberturas na edificação, contudo 

não especifica-os. 

No Brasil os maiores usos finais da energia em edifícios comerciais e públicos são a 

iluminação artificial (49%) e o ar condicionado (35%). Uma estratégia eficiente para a 

redução desse consumo de energia é o aproveitamento da luz natural durante as horas do dia 

e, consequentemente, a minimização do uso da luz artificial. (LAMBERTS et al., 1997), o que 

para a cidade de Natal/RN não é difícil, pois nos trópicos a disponibilidade de luz natural é 

muito grande e seus níveis de iluminância
2
 são muito altos. Amorim (2002) recomenda fazer 

o uso da luz de forma criteriosa, bloqueando a radiação solar direta causadora de problemas 

de conforto térmico e luminoso, permitindo de forma controlada a entrada da luz solar difusa, 

                                                 

 

1
  Collaborative for High Performance Schools (CHIPS,2006) 

2
 Iluminância: Medida da quantidade de luz que incide sobre uma superfície por unidade de área. 

(GONÇALVES, 2011).  
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pois a luminância do céu encoberto pode atingir com facilidade valores superiores a 20.000 

(cd/m
2
),  

O ato de projetar com luz natural para a cidade de Natal/RN de forma eficiente exige o 

conhecimento de vários elementos arquitetônicos que ainda são poucos estudados e 

explorados. O aproveitamento da luz natural pode ser feito através de vários sistemas de 

aberturas, desde os mais simples, iluminação unilateral, bilateral, zenital inclinado, uso de 

proteções solares fixas, prateleiras de luz até as mais avançadas (BAKER et al., 1993).  

Deduzir o impacto destes sistemas não é uma tarefa fácil devido à carência de estudos 

no que se refere às recomendações projetuais para iluminação natural em edifícios escolares 

para o clima de Natal/RN. Faltam recomendações simplificadas que indicam aos projetistas 

até que ponto os sistemas de aberturas garantem o conforto, iluminação adequada sem 

ocasionar ofuscamento e/ou deficiência da luz natural na sala de aula em Natal/RN. Existem 

prescrições internacionais que recomendam manter a profundidade do ambiente a 2,5 vezes a 

altura da janela, mas não estabelecem para que orientação, para que materiais e para quantos 

lux. O mesmo problema se vê no Código de Obras da cidade de Natal/RN onde é estabelecido 

uma proporção de 1/6 da área do piso para a área destinada a abertura sem considerar 

variáveis importantes como a orientação e níveis de iluminância. Diante disso vê-se que a 

simulação computacional é uma ferramenta importante que permite analisar o fenômeno da 

luz natural e otimizar propostas arquitetônicas melhorando o conforto e a eficiência energética 

do edifício. Porém ela é usada na maioria das vezes por especialistas da área de conforto e 

dificilmente utilizada pelos arquitetos por ser uma ferramenta complexa e por consumir muito 

tempo para se ter uma resposta.  

Embora haja muita luz natural disponível localmente, faltam recomendações 

arquitetônicas que relacionam o comportamento do céu, dimensões das aberturas, 

sombreamento, fração de céu visível, iluminâncias requeridas, ofuscamento, período de 

ocupação e profundidade de área iluminada. Tendo em vista tal problemática esta dissertação 

tem como objetivo geral analisar diferentes sistemas de aberturas em salas de aula para a 

cidade de Natal/RN através da simulação computacional explorando o potencial de uso da luz 

natural e propor recomendações. 

Os objetivos específicos deste estudo são: 
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 Identificar princípios e fundamentos de iluminação natural aplicadas no ambiente de 

ensino através da revisão bibliográfica e construção do estado da arte; 

 Analisar o comportamento da luz natural nos diferentes sistemas de aberturas, 

relacionando a fração de céu visível (FCV) e percentual de abertura de fachada (Paf); 

 Elaborar recomendações de iluminação natural em salas de aula para o clima quente e 

úmido de Natal/RN. 

Esta dissertação está dividida em seis capítulos, referências e apêndices: 

 O primeiro capítulo corresponde a introdução onde é apresentado o tema em estudo, a 

iluminação natural aplicada ao projeto de arquitetura, seguida pela justificativa, objetivos 

geral e específicos da pesquisa. 

No segundo capítulo é apresentado a revisão bibliográfica em que foi embasada a 

dissertação. Inicia-se pelos estudos do ambiente escolar, conforto visual, e tópicos 

relacionados a iluminação natural como conceitos, fontes, propriedades, normas e métricas da 

luz natural em salas de aula. Posteriormente é apresentada a ferramenta da pesquisa, que 

consiste na simulação computacional com o software de análise da luz natural Daysim. No 

final são apresentados os diferentes sistemas de abertura para iluminação natural. 

O terceiro capítulo constitui os procedimentos metodológicos da pesquisa para atingir 

os objetivos propostos. O mesmo é desenvolvido em três fases: a primeira fase é a 

modelagem, a segunda, a simulação da luz natural com o software Daysim e a terceira fase a 

análise dos dados através de planilhas eletrônicas.  

No quarto capítulo são apresentados os resultados das simulações por meio de tabelas, 

isolinhas de UDI
3
, e as curvas de iluminância. 

 No quinto e último capítulo são descritas as conclusões da pesquisa e apresentadas as 

limitações do trabalho e sugestões para futuras pesquisas. 

Após o quinto capítulo listam-se os referenciais bibliográficos e são apresentadas as 

páginas do apêndice com dados e imagens produzidas nas simulações. 

                                                 

 

3
 UDI: iluminância natural útil 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

O presente capítulo representa a fundamentação teórica desta dissertação e aborda 

tópicos relacionados ao uso da iluminação natural nos projetos de arquitetura. Inicialmente 

são apresentadas algumas questões sobre a influência da luz natural no ambiente escolar 

incluindo a sua contribuição na eficiência energética e conforto do usuário. Em seguida são 

apresentadas as normas e recomendações projetuais existentes na literatura para a iluminação 

natural e mais adiante as suas métricas dinâmicas de desempenho. Em seguida é apresentado a 

simulação computacional da luz natural como ferramenta de análise. Também são 

apresentadas as caraterísticas e diretrizes do projeto escolar com recomendações para a 

iluminação natural em salas de aula. No final são apresentados e caraterizados os sistemas de 

aberturas e proteção contra radiação solar. 

2.1 A LUZ NATURAL E O AMBIENTE DE ENSINO  

O céu da cidade de Natal/RN apresenta altos níveis de luminância
4
 que podem chegar a 

20.000lux sob céu nublado e 100.000lux sob céu parcialmente nublado. (AMORIM, 2008). 

Apesar desta grande disponibilidade de luz vê-se que a maioria das escolas dependem 

da energia elétrica para operar, pois a luz natural não é bem aproveitada e muitas vezes 

ignorada nas fases iniciais da concepção do projeto arquitetônico, podendo afetar o conforto e 

eficiência do próprio edifício. 

Kowaltowski (2011) aponta os principais problemas detectados em avaliações de 

ambientes escolares como: baixos níveis de iluminação, mau funcionamento das lâmpadas, 

cortinas fechadas em condições de céu encoberto, baixa reflexão da luz pela pintura escura ou 

paredes sujas e problemas de ofuscamento que poderiam ser solucionados com dispositivos 

externos. 

Conforme Kowaltowski (2011) frequentemente encontramos salas de aulas com vidros 

e películas escuras, considerado como uma solução inadequada para o clima quente e úmido, 

que acaba comprometendo o conforto térmico e a visão para o exterior. 

                                                 

 

4
 Luminância: luz refletida por uma superfície numa determinada direção e tem como unidade de medida o 

candela por metro quadrado (cd/m2).  (GONÇALVES, 2011). 
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Existem, segundo Bertolotti (2006), princípios que devem ser considerados com relação 

às condições de iluminação natural nos projetos escolares visando a boa produtividade e 

desempenho no processo do ensino e aprendizagem:  

 Iluminar salas de aulas com luz natural o máximo do tempo possível 

minimizando o uso da luz artificial durante o dia;  

 Considerar os níveis mínimos de iluminância (ver Tabela 1);  

 Obter luz uniforme e adequadamente distribuída no ambiente;  

 Evitar o ofuscamento. 

Tabela 1:Iluminancia em lux, por tipo de atividade 

 

Fonte: NBR 5413 (1992) 

Para o clima quente e úmido Kowaltowski (2011) indica alguns princípios do projeto 

escolar brasileiro para o uso da luz natural:  

 A luz natural apoia a eficiência energética de uma edificação; 

 Em climas quentes, são necessários cuidados especiais com entrada de luz 

natural em ambientes de ensino, pelo ganho de calor. Dispositivos de 

sombreamento são essenciais, projetados para cada situação: latitude, clima, 

orientação das aberturas, vegetação ou prédios próximos; 

Recentemente estudos mostram a preocupação de profissionais na construção de 

ambientes escolares com ênfase na conservação da energia e na qualidade ambiental com o 

intuito de melhorar o aprendizado. O Illuminating Engineering Society of North America 
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(IESNA 2000) recomenda evitar diferentes níveis de refletância no plano de tarefa visual e 

fazer uso de cores claras nas paredes, tetos, cortinas e venezianas de forma a evitar o 

ofuscamento.  

O U.S. Department of Energy (2002) recomenda programar o layout das salas de acordo 

com a disponibilidade de luz em cada porção do espaço e sempre dar preferência de modo que 

a luz natural venha lateralmente ou de cima, pois quando a luz incide de forma frontal há 

maior probabilidade de causar ofuscamento. Kowaltowski (2011) também recomenda situar 

as aberturas para iluminação a esquerda do quadro e evitar reflexos no quadro, bem como a 

entrada da radiação solar direta em qualquer orientação.  

A legislação do Fundescola (EDUCAÇÃO, 2002) prescreve algumas recomendações 

projetuais quanto a orientação e insolação: 

 A orientação do edifício deve possibilitar a máximo de iluminação natural e 

evitar incidência direta de radiação solar na mesa e na lousa;  

 A abertura das janelas deverá estar associada a incidência de iluminação natural 

e trocas de ar através de ventilação cruzada; 

 A orientação do edifício dever ser analisado caso a caso, porém são 

recomendadas as seguintes orientações para fachadas envidraçadas:  Norte e 

nordeste – com previsão de beiral a marquise; Leste com beiral ou marquise; Sul 

e sudeste com beiral ou marquise; Oeste e noroeste com utilização de quebra sol;  

 Insolação adequada: até 8:30 e após 17:30 horas. Equinócios: até as 9:00hs e 

após as 17:30hs. Inverno: até 9:30 e após as 17:00hs. 

O ser humano ao desenvolver uma determinada atividade visual como, por exemplo, ler 

e escrever em salas de aula precisa de condições específicas no ambiente que diminuam o 

esforço físico que o olho terá de fazer para se adaptar as condições ambientais e desenvolver 

bem a atividade desejada. Quanto menos esforço do olho para a realização das tarefas, melhor 

é o seu conforto visual.  (MARQUES, 2012). 

2.2 A LUZ NATURAL 

[...] Chamamos de luz natural à luz proveniente do sol em forma direta, 

através dos raios solares, ou indireta devida à reflexão da atmosfera com ou 

sem nuvens (luz difusa), da vegetação, dos edifícios ou outros objetos 

existentes na superfície da terra (luz refletida). (MASCARÓ,1989, p.35). 
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O ato de iluminar naturalmente um ambiente consiste na utilização da luz do sol e céu 

para complementar ou substituir a luz elétrica. Ambientes de trabalho que fazem uso da luz 

natural são geralmente mais confortáveis e causam menos estresse comparado com os que 

usam somente luz artificial. (RUCK et al., 2000). 

Dentre todos os recursos de um projeto eficiente a iluminação natural é considerada a 

que tem maior impacto no ambiente escolar por reduzir drasticamente o consumo de energia, 

criar ambientes de aprendizado mais saudáveis e melhorar o desempenho dos usuários. 

(CHIPS, 2002, p.1). 

Hansen (2007) nos seus estudos argumenta que o uso da luz natural é fundamental para 

o desenvolvimento sustentável de ambientes de ensino por possibilitar iluminar 80% a 90% 

das horas do dia, economizando a energia, além de proporcionar efeitos estimulantes na sala 

de aula.  

A intensidade da luz no interior da edificação varia com a localidade (latitude) e 

frequência de nebulosidade (VIANNA e GONÇALVES, 2007). No Brasil as condições de 

céu apresentam valores que podem suprir em grande parte as necessidades da iluminação. 

Tanto a luz natural direta como a difusa possuem maior eficiência luminosa que a luz 

artificial, em torno de 90 a 115 lm/w 
5
e 100 a 130 lm/w, respectivamente. As lâmpadas têm 

eficiência luminosa menor, 8,8 a 17,6 lm/w para lâmpadas incandescente e 50,0 a 60,8 lm/w 

para as fluorescentes compactas. (Tabela 2). 

Tabela 2: Comparação da eficiência luminosa da luz Natural e Artificial 

LUZ NATURAL EFICIÊNCIA (LM/W) 

Sol direto (altitude solar 60°) 90 – 115 

Global com céu claro 95 – 125 

Difusa com céu claro 100 – 145 

Céu encoberto 100 – 130 

LUZ ARTIFICIAL EFICIÊNCIA (LM/W) 

Incandescente 8,8 – 17,6 

Fluorescente compacta 50 – 60,8 

Fonte: Pereira (1993). 

                                                 

 

5
 LM/W: (Eficiência luminosa – relação entre o fluxo luminoso emitido por uma lâmpada e a potência elétrica 

desta lâmpada. (MOREIRA, 1987).  
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2.2.1 Fontes de luz natural 

Na concepção do projeto o arquiteto deve levar em consideração as fontes de luz natural 

e suas caraterísticas (Figura 1). A luz natural provém de três fontes, a saber: a radiação direta 

que ocorre quando existe céu claro ou parcialmente nublado cuja intensidade depende da 

altitude solar e do ângulo de incidência dos raios solares em relação à superfície receptora. 

(LAMBERTS et al., 1997, p.35). Seus valores de iluminância
6
 em espaços abertos 

ultrapassam os exigidos para a realização das tarefas visuais no interior do ambiente escolar, 

300lx. (NBR 5413,1992). Devido às caraterísticas climáticas da cidade de Natal/RN deve-se 

evitar a radiação direta, causadora do aquecimento e ofuscamento e permitir de forma 

controlada a entrada da luz da abobada celeste, ou luz difusa que é mais suave e oscila numa 

faixa menor de aproximadamente 5.000 a 20.000 lux. (ARAUJO, 2013).  A variação da luz 

natural causa efeitos estimulantes ao usuário fazendo com que seja a mais indicada para a 

iluminação de interiores. (MOORE 1993).  O entorno também pode contribuir para a luz 

natural no interior das edificações, (Luz do entorno7
).  

 

Figura 1:Fontes de luz natural 

Fonte: Acervo próprio 

                                                 

 

6
 Iluminância: é a quantidade de luz incidente em uma superfície por unidade de área. Sua unidade no sistema 

internacional é o lúmen/m
2
 ou lux (lux). Também pode ser admitida como a luz que chega numa determinada 

superfície ou plano de trabalho cuja unidade de medida é o lux. (NBR 5413, 1992). 

 

7
 A luz do entorno se refere a reflexão da luz direta e ou do céu que incidem em superfícies que compõem o 

entorno. (ARAÚJO, 2006, p.15). 
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2.2.2 Benefícios do uso da luz natural  

A luz natural quando considerada nas fases iniciais do projeto gera inúmeros benefícios 

como ambientes com níveis adequados de iluminação, ausência de ofuscamento e 

uniformidade da distribuição da luz no plano de trabalho, caraterísticas típicas de um 

ambiente de ensino eficiente e confortável. (WALGER et al., 2000).  

As atividades realizadas em sala de aula, escrita e leitura, exigem condições visuais 

específicas como níveis mínimos de iluminância adequadas a atividade a ser realizada, sem 

problemas de superaquecimento e ofuscamento em áreas não desejadas.  

A luz natural quando bem aproveitada nas edificações gera economia com energia por 

reduzir a demanda dos picos de gastos de eletricidade. Conforme CHIPS, (2000), nos Estados 

Unidos as escolas gastam mais de 6 bilhões de dólares por ano com energia elétrica sendo os 

maiores gastos na iluminação. Soluções arquitetônicas eficientes poderiam ajudar na redução 

destes gastos como por exemplo a integração do projeto de iluminação natural com a artificial 

que possibilita o usuário iluminar e controlar a luz em ambientes profundos onde a luz natural 

não alcança e desligar as lâmpadas em áreas iluminadas com luz natural. 

O papel da luz natural é importante e reduz a demanda de eletricidade em até 33% da 

energia apenas usando sistemas de proteções e sombreamento, que serão caraterizados mais 

adiante. (LI et al., 2005). 

Com relação aos seus efeitos sobre as pessoas é fato de que ela afeta ambos os níveis do 

consciente e subconsciente para além de possibilitar ver o ambiente de trabalho e controlar os 

ciclos dos dias, estações do ano e estímulos biológicos. Estudos do IESNA (2000) aponta que 

crianças atingem notas significativamente altas em salas de aulas que são iluminadas com luz 

natural do que aquelas que não são. Por essas razoes a iluminação natural é tida como um dos 

melhores investimentos para o ambiente de aprendizado, pois promove uma conexão com o 

meio ambiente fornecendo informações das horas do dia, estações do ano e condições do 

tempo. Sua constante variedade na quantidade e qualidade ajudam a manter os alunos com 

atenção.  

As vistas fornecidas pelas janelas contribuem para a saúde dos olhos proporcionando 

mudanças frequentes na distância focal que ajudam a relaxar os músculos dos olhos. A luz 

natural associada ou não com vista para o exterior pode também reduzir o estresse para 

estudantes e professores. (IESNA, 2000). 
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Estudos de Edwards e Torcellini (2002) mostram que dores de cabeça e fadiga ocular 

estão relacionadas com níveis insuficientes de luz natural. Ainda comprovam que a luz tem 

um efeito positivo no humor das pessoas por aumentar a produtividade e satisfação no 

trabalho. Dentre os diversos pontos positivos da luz natural destaca-se alguns 

(MAJOROS,1998):  

 A qualidade da iluminação natural é melhor, devida a visão humana ter-se 

desenvolvido com a luz natural; 

 A constante mudança da quantidade da luz natural é favorável por proporcionar 

efeitos estimulantes nos ambientes; 

 A luz natural permite valores mais altos de iluminação, se comparados à luz 

elétrica, além disso, a carga térmica gerada pela luz artificial é maior do que a da 

luz natural, o que nos climas quentes representa um problema a mais;  

 Um bom projeto de iluminação natural pode fornecer a iluminação necessária 

durante 80/90% das horas de luz diária, permitindo uma enorme economia de 

energia em luz artificial;  

 A luz natural é fornecida por fonte de energia renovável: é o uso mais evidente 

da energia solar.  

2.2.3 Normas para o uso da luz natural 

Existem algumas normas para o uso da luz natural nas edificações, mas não são abordadas 

de forma satisfatória pelos arquitetos. Cintra (2011) na sua pesquisa relata que as Normas 

Brasileiras que abordam a iluminação natural utilizam dados isolados de iluminâncias, e 

apresentam cálculos para a quantificação da luz sem integrar as variáveis arquitetônicas. Tais 

prescrições não ensinam como planejar estratégias arquitetônicas para que se tenha uma 

determinada condição de iluminação no ambiente construído. Para a cidade de Natal/RN o 

Código de Obras estabelece uma proporção de 1/6 da área do piso para a área destinada a 

iluminação lateral, mas os elementos como proteção, beiras, varandas brises e cobogós não 

são considerados pela norma. 

Algumas normas internacionais relacionam a distância entre o piso e a altura das janelas 

com a profundidade limite do alcance da luz nos ambientes internos como, por exemplo, a 

existente no manual Tips for Daylighting que estabelece manter a profundidade do ambiente 



35 

Arquitetura e luz natural 

 

entre 1,5 a 2 vezes a altura da janela como o limite para se ter níveis adequados de 

distribuição da luz pelo ambiente. (O'CONNOR, J. et al., 1997). 

 

A Tabela 3 sintetiza por Reinhart (2005) indica algumas destas normas encontradas na 

literatura, mas não mostram para que níveis de iluminância trabalhar, para que regiões 

climáticas, para que tipologias de edifícios ou para que orientação aplicar. 

Tabela 3:Normas internacionais do limite da profundidade em relação à altura da janela 

REGRAS PARA ILUMINAÇÃO NATURAL REFERÊNCIA 

A luz natural em um edifício apenas será significativa cerca de 
duas vezes o pé-direito de uma fachada envidraçada. 

A Green Vitruvius, p.72 (COFAIGH et al. 
1999), apud Reinhart (2005) 

A profundidade máxima da área com iluminação natural 
corresponde a 2,5 vezes a diferença entre o topo da janela e a 

altura do plano de trabalho. 

DIN V 18599 part 4 (DIN V 18599 
2005), apud Reinhart (2005) 

Uma janela comum pode gerar iluminação útil a uma 
profundidade de cerca de 1,5 vezes a altura da janela. Com 

prateleiras de luz ou outros sistemas refletores esta distância 
pode ser aumentada em duas vezes ou mais. 

US DOE – Building Toolbox Design 
Construct & Renovate Integrated 

Building Design Passive Solar Design 
(US-DOE 2005), apud Reinhart (2005) 

Manter a profundidade dos ambientes entre 1,5 e 2 vezes a 
altura do topo da janela para níveis adequados dos níveis de 

iluminação e boa distribuição da luz. 

Tips for Daylighting, p. 3-1 (O’CONNOR 
et al. 1997), apud Reinhart (2005) 

Ambientes com profundidade de 1,5 vezes a altura do topo da 
janela permitem que a luz do sol gere níveis adequados de 

iluminação e boa distribuição da luz. 

Daylighting Guide for Canadian 
Commercial Buildings, p.23 

(ENERMODAL 2002), apud Reinhart 
(2005) 

Há uma relação direta entre a altura da janela e a 
profundidade de penetração da luz natural. Uma iluminação 
adequada normalmente penetra 1,5 vezes a altura da janela, 

podendo penetrar em até 2 vezes considerando-se raios 
solares diretos. 

Daylighting Guide for Buildings, p.4 
(ROBERTSON K. 2005), apud Reinhart 

(2005) 

Para evitar grandes variações entre níveis de iluminância 
(maiores que 25:1), a distância da parede da janela à parede 
interna deveria ser limitada a 2 vezes a altura da janela com 

vidros incolores. 

IESNA Lighting Handbook 8-24 IESNA 
2000, apud Reinhart (2005) 

Fonte: Adaptado de Reinhart (2005). 

Viana e Gonçalves (2007) apontam algumas recomendações importantes para ambientes 

de trabalho com caráter laborativo-produtivo e atividades que exigem certo nível de acuidade 

visual como salas de aulas: 
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 Pintar paredes com cores claras pelo fato de serem a segunda superfície 

importante em termos de contribuição da C.R.I
8
. Sob o aspecto quantitativa do 

cálculo, para ele se adotam um coeficiente de reflexão de aproximadamente 50 

%. Já as áreas envidraçadas não são consideradas como superfícies que 

contribuem para a C.R.I. pelo fato do vidro não refletir muita luz, e pôr fim a 

superfície do piso que contribui muito pouco em termos de luz refletida para a 

quantidade de luz incidente no plano de trabalho. Para o piso geralmente adota-

se um coeficiente de reflexão entre 10% a 20 % independentemente de sua cor 

real; 

 Valores dos níveis de iluminância da abóbada celeste nas diferentes épocas do 

ano; horas do dia, orientações e latitudes;  

 Tamanho, distância e fator de reflexão das obstruções exteriores; 

 Dimensões dos ambientes (variáveis de projeto); 

 Localização, posição e orientação das aberturas para penetração da luz: janelas, 

claraboias etc. (dados de projeto); 

 Zonas de maior interesse e pontos importantes de verificação do desempenho 

luminotécnico em termos de “layout” (dados de projeto); 

 Coeficiente de manutenção - perdas de luz pela redução da transmissão luminosa 

das aberturas devido a sujeira; 

 Complementação da luz diurna lateral com bilateral, zenital ou mesmo artificial, 

nos casos em que for necessário. 

2.3 SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL DA ILUMINAÇÃO NATURAL 

Atualmente existe uma variedade de softwares que auxiliam na análise da luz natural nos 

projetos de arquitetura tais como Radiance, Daysim, IESve, DIALux, Relux e LightCalc. 

(IVERSEN et al., 2013). A simulação computacional é uma das principais ferramentas que 

auxiliam os projetistas na escolha e avaliação de estratégias de iluminação natural nos 

projetos de arquitetura. Ela tem como objetivo predizer as quantidades físicas da luz como 

iluminância e luminância no ambiente sob as condições de céu selecionadas, (simulação 

                                                 

 

8
 Componente de reflexão interna 
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estática
9
), ou com todas as condições do céu durante o ano inteiro, simulação dinâmica

10
. 

(REINHART, 2006, p. 7).   

2.3.1 Daysim 

O Daysim é um software desenvolvido pelo National Research Council of Canada 

(NRCC) na Universidade de Harvard. O Daysim faz análises da quantidade anual da 

disponibilidade da luz natural de acordo com o horário de ocupação baseando no algoritmo do 

Radiance
11

 para calcular a distribuição da iluminância e luminância do ambiente sob todas as 

condições de céu durante um ano. No final da simulação o software apresenta os resultados 

em métricas de avaliação como: Autonomia de Luz Natural (DA), Autonomia de Luz Natural 

Contínua (DAcon), Autonomia de Luz Natural Máxima (DAmax), Iluminância Natural Útil 

(UDI<100lux, UDI100-2.000Lux e UDI>2.000Lux) e Exposição Anual de Luz, 

(REINHART, 2006).  

2.3.2 Medidas Dinâmicas de Avaliação da Luz Natural 

Os níveis da luz natural no ambiente construído são dinâmicos, suas intensidades e padrão 

de distribuição mudam constantemente devido a interação das fontes de luz natural com a 

geometria e propriedades físicas do espaço, ambiente externo e interno. (HESCHONG et al., 

2009). 

De acordo com Marques (2012) anteriormente a principal métrica utilizada para a 

avaliação da iluminação natural era o Daylight Factor
12

 (DF) um parâmetro que caracteriza a 

situação da luz natural num determinado ponto do edifício. O British Standards Institution 

prescreve usar uma média de DF igual ou maior a 5% quando a luz artificial não é usada 

                                                 

 

9
 Simulação estática: uma simulação estática expressa resultados na forma de imagens foto realísticas e/ou 

valores absolutos de iluminância, ou ainda em relação a iluminância produzida por um céu de referência como o 

daylight Factor. Porém essa métrica ainda persiste como a avaliação dominante da iluminação natural. Como 

limitação, não leva em consideração estacoes, horas, luz solar direta, condições variáveis do céu. Orientação, 

posição (Nabil; Mardaljevic, 2005). 

10
 Simulação dinâmica: Produzem series anuais de iluminâncias e são usadas como indicadores dinâmicos do 

desempenho da luz natural. As principais medidas dinâmicas são: Autonomia de luz natural (DA), Iluminância 

natural útil (UDI), e o Percentual de Aproveitamento da Luz Natural (PALN). 

11
 Radiance: programa de simulação baseado no comportamento físico da luz, desenvolvido nos Estados Unidos, 

na universidade da Califórnia.  

12
 Daylight Factor (DF): Ela é a razão entre a iluminância interna de cada ponto de interesse com a iluminância 

horizontal do ambiente exterior sob céu nublado (CIE) 
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durante o dia. Já quando a luz artificial é usada durante o dia é recomendado usar uma faixa 

maior ou igual a 2%. (REINHART, 2006). Mardaljevic et al. (2006) explicam que o DF é 

uma métrica insuficiente e simplista pelo fato de não considerar variáveis importantes na 

análise da luz natural como a orientação, latitude, penetração da luz do sol e o clima, por isso 

criou-se as métricas dinâmicas para analisar o desempenho da luz natural. Dentre essas 

métricas dinâmicas destacam-se a Autonomia de Luz Natural (DA) e Iluminância Natural Útil 

(UDI).  

As métricas DA e UDI, diferente do DF, ajudam na interpretação do arquivo climático, 

que é capaz de descrever a variação temporal e espacial do céu, a ocorrência de insolação 

direta e os níveis horários de iluminação natural absoluta. (REINHART, 2006). 

2.3.2.1 Autonomia de Luz Natural (DA) 

Reinhart (2006) define a Autonomia de Luz Natural de um determinado ponto no 

edifício como a percentagem de horas ocupadas por ano, quando o nível de iluminância 

mínimo pode ser mantido apenas pela luz natural. O nível mínimo de iluminância corresponde 

ao requisito mínimo de iluminação física que tem de ser mantido durante o tempo todo para 

que uma certa tarefa possa ser realizada com segurança e sem aborrecer o ocupante. Ao 

contrário do DF, o DA considera todas as condições de céu ao longo do ano (REINHART 

2006, p.10).  Sendo assim um ambiente de trabalho com o horário de ocupação (OC) em dias 

de semana entre 08:00 horas de manhã às 18:00 horas que exige um nível mínimo de 

iluminância de 500 lux com uma autonomia de luz natural de 70% significa que o ocupante 

pode em principio trabalhar 70% das horas do ano somente com a luz natural.  

O DA apresenta algumas vantagens em relação ao DF pelo fato dele considerar a 

orientação da fachada, o perfil de ocupação do usuário, todas as possíveis condições do céu 

durante o ano nos cálculos da luz natural. Uma desvantagem dessa medida é o fato dela só ser 

possível ser calculada através de softwares de simulação computacional.  O DA é muitas 

vezes calculada considerando que elementos de sombreamento estão na mesma posição 

durante o ano inteiro, uma particularidade que retrata a realidade para dispositivos fixos como 

prateleira de luz, o que não é adequado para dispositivos móveis.  

Reinhart (2006) explana que sempre que dispositivos móveis como sistemas de 

venezianas são instalados, as configurações das venezianas, os dispositivos automáticos e o 

modelo de comportamento do usuário, que prevê como as venezianas são configuradas em 
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tempos diferentes durante o ano, devem ser consideradas, o que torna a análise da iluminação 

natural com dispositivos móveis mais complicada.  Marques (2012) explica que medida não 

concede créditos para níveis de iluminância encontrados abaixo do nível mínimo e também 

aqueles níveis altos de iluminância que podem ocasionar o ofuscamento. Para suprir essa 

limitação do DA foi criada uma nova métrica, a Autonomia de Luz Natural Contínua 

(DAcon). 

O DAcon se diferencia do DA por incluir momentos em que o nível de iluminância em 

determinado ponto se encontra abaixo do nível mínimo exigido, como por exemplo, nos casos 

onde 500lux é exigido e só 400lux são fornecidos pela iluminação natural num dado 

momento, então, um crédito parcial de 400/500 = 0,8 é dado para o período.  

Rogers (2006) estabelece uma segunda métrica a ser utilizada em conjunto com o 

DAcon, a Autonomia de Luz Natural Máxima (DAmax). O DAmax indica a percentagem de 

horas no ano que o ambiente é ocupado, na qual o nível de iluminância mínimo em um 

determinado ponto do plano de trabalho é excedido em dez vezes e pode fornecer a frequência 

e a área onde se encontram os altos níveis de contraste da iluminância no ambiente. 

(MARQUES, 2012). 

Em 2005 Mardaljevic e Nabil sugerem a Iluminância Natural Útil (UDI), uma nova 

métrica do desempenho dinâmico da luz natural que é também baseada nas iluminâncias do 

plano de trabalho e tem como objetivo determinar quando os níveis da luz natural são úteis 

para o ocupante, não muito escuro no caso das salas de aulas (valores menores que 300lux) e 

nem muito claro (valores superiores a 3000 lux).  

 Baseado na faixa de 300 a 3.000lux o UDI resulta em três métricas: A percentagem dos 

tempos ocupados durante o ano quando o UDI foi alcançado; Quando o UDI caiu e quando 

foi excedido, >3.000lux. Sendo assim o UDI mostra a probabilidade de excesso de luz, que 

pode causar o ofuscamento e ou desconforto térmico e situações de falta de luz no ambiente. 

Com as possibilidades oferecidas por essa métrica é possível caracterizar o desempenho 

da luz natural no ambiente com o uso de variantes de projeto. (REINHART, 2006). 

2.4 SISTEMAS DE ABERTURAS PARA ILUMINAÇÃO NATURAL 

A iluminação natural no interior das edificações é proveniente de aberturas localizadas 

nas suas superfícies verticais e horizontais. Para além de permitirem a entrada da luz natural 

para espaços internos as aberturas proporcionam a visualização e conexão com o ambiente 
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exterior. (MAJOROS, 1998, p.16). Existem diferentes configurações de aberturas como: 

lateral (a), zenital (b), inclinada com luz direta do sol, indireta, por espaços de transição e suas 

combinações (Figura 2). Estes sistemas têm como objetivo prover as edificações de certa 

quantidade de luz e promover bom desempenho visual no ambiente interno, cada variedade 

promove diferentes distribuição e qualidade da luz no interior da edificação. (ROBBINS, 

1986). 

A orientação das aberturas é um fator determinante na qualidade e quantidade da luz 

natural recebida. Para a localização geográfica de Natal/RN a luz incidente nas aberturas 

orientadas ao Norte é geralmente mais intensa e com tonalidades diferentes de cor do que da 

luz proveniente do sul que é dita tipicamente como “morna”. Sendo assim são mais 

apropriados para espaços que requerem maiores níveis de iluminância.  (ARAUJO, 2012). 

 

Figura 2:Diferentes sistemas de iluminação natural 

Fonte: Adaptado IESNA (2000). 

A localização, orientação, tamanho de aberturas, materiais do envidraçamento e os 

sistemas de sombreamento exercem grande influência na distribuição da luz natural pela 

edificação. O CHIPS (INC, 2006) recomenda sempre que possível localizar aberturas no 

plano do teto por facilitar o controle do ofuscamento e a distribuição da luz no interior do 

ambiente. Existe uma variedade de sistemas para controlar e ou guiar a luz natural que penetra 

no interior da edificação. O objetivo principal destes sistemas ou estratégias de luz natural não 

se resume somente em maximizar os níveis de luz natural dentro do edifício, mas também 

otimizar a qualidade da luz no ambiente e conseguintemente melhorar o conforto dos 

usuários.  
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Estratégias de iluminação bem projetados para além de promoverem boa quantidade dos 

níveis de luz no interior da edificação melhoram a direção e a distribuição luz. Eles são 

classificados em dois grupos principais: sistemas de iluminação lateral e sistemas de 

iluminação zenital. 

2.4.1 Sistemas de Iluminação lateral 

Este primeiro grupo inclui aberturas onde a luz natural entra no interior da edificação 

pela lateral. Temos como exemplo básico, a janela.  Uma característica desse sistema é a 

desuniformidade da distribuição da luz pela grande variação de iluminâncias no ambiente. 

  No manual Tips for daylighting é fixado que sistemas de iluminação lateral oferecem 

uma penetração da luz pelo ambiente a uma distância máxima de 2 a 2,5 vezes a distância 

entre o piso e a altura da janela com vidro simples. Numa sala de aula padrão com uma janela 

de altura igual a 2m, isto significa um máximo de profundidade iluminado de 4 a 5m.  Essa 

proporção estabelecida deve ser verificada em função do tipo do espaço. O limite superior da 

janela é frequentemente colocado perto do teto, este procedimento aumenta a vista do céu que 

consequentemente aumenta as chances de ocorrer o ofuscamento e o ganho térmico. O nível 

de iluminância em ambientes iluminados lateralmente diminui rapidamente com o aumento da 

distância da janela. Uma estratégia eficiente para evitar a distribuição desigual das 

iluminâncias e ofuscamento é o uso de elementos de controle (brises, prateleira de luz, 

envidraçamento prismático, espelhos e persianas). 

As janelas são essenciais em ambientes escolares por promover visualização relaxante e 

informações das condições naturais do exterior. São aplicáveis em todas as regiões climáticas 

e devem ser planejados na fase inicial do projeto. Elas podem ser complementadas com outras 

aberturas laterais em fachadas opostas ou adjacentes ou com o uso de sistemas zenitais ou até 

mesmo com o uso de iluminação artificial. A quantidade de luz admitida no interior das 

edificações aumenta com o tamanho das aberturas, porém a quantidade de luz recebida em um 

determinado ponto não depende apenas do tamanho mas também da situação da janela em 

relação ao ponto (Figura 3).  

[...] Se considerarmos, por exemplo, o nível de iluminação necessário 

para uma tarefa visual a ser realizada sobre um plano horizontal, 

situação típica da maioria dos locais, veremos que quanto maior a 

altura da janela sobre este plano de referência maior será a 

componente celeste (C.C.) obtida, mantendo-se iguais os outros 

componentes (de reflexão externa, C.R.E., e interna, C.R.I.). Esta 
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mesma área de vidro colocada no teto, sobre o ponto de referência, 

contribuirá com mais luz do que se a tivéssemos colocado a mesma 

distância do plano de trabalho, mas em posição vertical. 

(GONÇALVES et al., 2011, p.153). 

 

Figura 3:Relação entre a altura da janela e a profundidade do ambiente iluminado 

Fonte: Acervo próprio. 

Gonçalves et al. (2011) no manual “iluminação natural e artificial” exploram o 

comportamento da luz no ambiente interno através de diferentes configurações e 

posicionamento de aberturas como: 

2.4.1.1 Janelas altas e janelas baixas 

A principal diferença observada entre janelas altas e baixas é que enquanto que as 

baixas proporcionam iluminação próxima a elas as altas proporcionam maior profundidade na 

distribuição da luz natural em função da relação entre altura do piso e o limite superior da 

janela. As janelas altas proporcionam distribuição mais uniforme, por diminuírem os níveis de 

iluminância próximos a abertura e aumentar a reflexão interna das paredes que levam a luz 

para o fundo do ambiente. (CHIPS, 2006) (Figura 3 e Figura 4). 

2.4.1.2 Janelas /largas/horizontais 

Janelas largas e horizontais geralmente são usados em ambientes grandes e profundas. 

São geralmente integradas com a iluminação artificial quando se quer obter um melhor 

balanceamento entre a luz natural e a artificial. (GONÇALVES, 2011). 

2.4.1.3 Janelas em paredes opostas 

Ambientes com duas ou mais janelas são mais iluminadas comparando com as que 

possuem somente uma. Quando o espaço for profundo podemos complementar a iluminação 

unilateral com bilateral usando janelas localizados na parte superior de preferência das 
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paredes, para melhoras a distribuição da luz a sua uniformidade em zonas menos iluminadas. 

(GONÇALVES et al., 2011, p. 162). (Figura 6). 

 

Figura 4:Distribuicao da luz em janelas baixas 

Fonte: (GONÇALVES et al., 2011) 

 

Figura 5:Distribuicao da luz em janelas Altas 

Fonte: (GONÇALVES et al., 2011) 

 

 

Figura 6: Distribuição da luz em janelas largas 

Fonte: (GONÇALVES et al., 2011) 

 

Figura 7: janelas em paredes opostas 

Fonte: (GONÇALVES et al., 2011) 

2.4.2 Sistemas para Iluminação zenital 

O uso da estratégia de iluminação natural foi muito usado ao longo da história da 

arquitetura. A iluminação zenital tem como principal caraterística maior uniforme de 

distribuição da luz comparando com aberturas laterais, pelo fato das aberturas serem 

uniformemente distribuídas pela área da cobertura. Ela fornece maiores níveis de iluminação 

sobre o plano de trabalho e o dobro de área iluminante de céu comparando com as aberturas 

laterais. São altamente recomendáveis para ambientes de grandes dimensões e destinadas a 

funções produtivas laborativas. Estratégias de iluminação zenitais necessitam de constante 

manutenção. Deve-se ressaltar que este tipo de iluminação possui enorme capacidade em 

captar a radiação luminosa, quer do sol, quer da abóbada celeste. É adequada e apresenta 

grande funcionalidade ao ser utilizada em espaços com grande profundidade. (IESNA 2000). 

Segundo Vianna e Gonçalves (2001) para evitar um aumento indesejável da carga 

térmica na edificação, a área iluminante zenital não deve ultrapassar 10% da área do piso. Se 

trata de uma recomendação genérica que deve ser estudada para cada tipologia zenital. 

2.4.2.1 Clarabóia 

De acordo com IESNA (2000) a claraboia pode ter várias configurações incluindo 

domos, painéis com controle de luminâncias, painéis de vibras de vidro para ganho de 

temperatura e controlar ofuscamento.  A claraboia operável pode proporcionar ventilação e 
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arrefecimento, deve-se ter atenção a esta tipologia em relação às questões térmicas, pois sua 

área não deve exceder a 10% que a projeção da área da cobertura.  

2.4.2.2 Shed 

“Os elementos zenitais tipo “Shed” fornecem uma iluminação em torno de 3/4 valor 

obtido com a mesma superfície iluminante localizada continuamente sobre um teto 

horizontal”. (MASCARO, 1989). 

O elemento zenital tipo “Shed” terá melhor desempenho quando orientado a Sul para 

latitudes compreendidas entre 24o e 32o, no caso do Brasil. Nesta condição, fornecera 

iluminação unilateral difusa durante a maior parte do ano, com exceção no período de meados 

de dezembro a início de janeiro, nas primeiras horas da manhã e ultimas horas da tarde, 

evitando, portanto, na maior parte do ano, o ofuscamento dos usuários provocado pela 

incidência da luz solar direta no plano de trabalho. Mesmo para o referido período de 

incidência direta, a penetração do sol será mínima por causa dos grandes ângulos de 

incidência dos raios solares, praticamente tangentes a superfície iluminante, aumentando desta 

forma a reflexão dos raios solares. Em latitudes compreendidas entre 0° e 24° S, sua 

orientação para sul não usufruirá da luz difusa.  Sendo assim recomenda-se proteger contra a 

luz solar direta por meio de quebra-sóis corretamente projetados.  (MASCARO,1989). 

2.4.2.3 Lanternim 

O lanternim caracteriza-se por duas faces opostas e iluminantes. O sistema requer os 

mesmos cuidados no momento da concepção que uma abertura lateral (a face voltada para 

Norte merece tratamento da insolação). Geralmente sua laje de cobertura é executada com 

“abas” prolongadas com o intuito de proteger contra a penetração direta do sol. A melhor 

orientação para as áreas iluminantes no caso do Brasil é Norte – Sul (N-S). Sua melhor 

orientação para climas quentes é a N-S. (CHIPS, 2006 p. 45). 

2.4.2.4 Átrio  

O átrio é o espaço central de uma edificação, aberto na cobertura, muito utilizado como 

estratégia de iluminação para captação de luz em edifícios com múltiplos andares. Segundo 

Baker (1993), o átrio é um espaço envolto lateralmente por um edifício e coberto com 

materiais que permitem a passagem de luz natural. É projetado para otimizar a luz do sol nos 

espaços adjacentes a ele. As paredes laterais dos átrios tem grande importância pois 

dependendo das cores que as revestem varia a quantidade de luz refletida.  Com o aumento da 
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profundidade em átrios aumenta a necessidade de levar a luz para iluminar os ambientes 

internas da edificação. (GONÇALVES et al., 2011). 

2.5 SISTEMAS DE PROTEÇÃO  

A NBR 15215-1 (ABNT, 2005) define o protetor solar como: 

“Elemento de controle de superfície continua opaca que protegem o componente de passagem 

contra os raios diretos do sol, podendo refletir a luz natural para o interior.” Os protetores são 

divididos em dois grupos principais: 

2.5.1 Protetores externos 

Os protetores externos, (Figura 8), minimizam ganhos de radiação solar e ofuscamento, 

podendo também ser projetado para aumentar níveis de iluminação no interior da edificação 

pela reflexão da luz. Podem ser feitos de materiais opacos ou translúcidos. Conforme o 

CHIPS 2002 elementos externos têm maior eficiência para impedir ganhos solares antes que 

eles atingem a janela e na redução do ofuscamento. Devem ter profundidade suficiente para 

minimizar o sol direto na janela para as horas mais quentes do dia. (CHIPS, in, 2002). 

Protetores horizontais externas bloqueiam facilmente os raios solares de elevadas inclinações, 

e sua eficiência é maior quando sua largura for maior que a da janela.  Temos como exemplo 

eficiente os brise-soleils utilizados em aberturas para o controle da radiação solar direta a fim 

de evitar o sobreaquecimento.  O uso de protetores acaba diminuindo a incidência da luz 

difusa no interior da edificação. Laar (2002) analisou o desempenho de três tipos de proteção 

(prateleira de luz, brise vertical e brise inclinado), Concluiu que para as orientações, Norte e 

Leste, a presença dos elementos de sombreamento provocaram na maioria de vezes 

diminuição da zona de ofuscamento próxima às aberturas e melhoria da distribuição interna 

da iluminação, porém o nível de iluminação interno foi reduzido.  
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2.5.2 Protetores internos 

Elementos interiores tem menor eficiência na redução de ganho solar, mas são eficientes 

para controlar o ofuscamento. Os mais comumente usados para o controle do ofuscamento são 

persianas horizontais, verticais e cortinas. Apesar de protegerem o usuário dos efeitos do 

ofuscamento e dos raios solares, são mais aconselháveis para climas frios, pois permitem a 

entrada de raios solares no ambiente e dificultam a saída do ar interno. Transmitem parte do 

calor recebido do meio externo. Oferecem algumas vantagens como o fato de serem mais 

econômicos em relação aos externos, fácil de serem regulados as angulações do sol e garantir 

mais privacidade. (IESNA, 2000). 

A Tabela 4 apresenta as melhores soluções para o uso do brise-soleil segundo a 

orientação da insolação na fachada do edifício. 

Tabela 4:Indicação de brise-soleil segundo a orientação da insolação na fachada do edifício 

ORIENTAÇÃO DA FACHADA BRISE PREDOMINANTE 

Norte Horizontal 

Noroeste Misto 

Oeste Vertical 

Sudoeste Misto 

Sul Horizontal 

Sudeste Misto 

Leste Vertical/inclinado 

Nordeste Misto 

Fonte: Alves (2011). 

As fachadas leste e oeste são as que mais apresentam dificuldade para o sombreamento: 

[...]Os raios de baixa inclinação, pela sua profundidade de alcance, são os 

mais difíceis de serem barrados. Por essa razão, as fachadas lestes e, 

 

Figura 8:Protetores externos  

Fonte: Basso e Argout (1997). 
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principalmente, a oeste são as mais difíceis de serem devidamente 

protegidas. As estruturas verticais são as mais indicadas para esses casos. 

Uma marcante diferença entre os sombreadores horizontais e verticais está 

na comunicação com o exterior. Os protetores verticais restringem o angulo 

de abertura de visão do horizonte exterior, diminuindo, consequentemente, a 

incidência de luz difusa do céu, mais do que os horizontais, que por sua vez, 

ao fecharem bastante o angulo de visão vertical, valorizam a profundidade 

da perspectiva do horizonte exterior” (GONÇALVES et al., 2011 p.178). 

Gonçalves et al. (2011) recomendam utilizar em qualquer situação de clima optar pelo 

uso de sombreadores reguláveis horizontais ou verticais contra o sol direto. Embora sendo 

mais caros, permitem uma maior visão do céu em dias nublados e são reguláveis de acordo 

com o ângulo incidente dos raios solares e tem como vantagem de para além de bloquear os 

raios solares, participam do sistema de ventilação cruzada.  Ambos sistemas de venezianas 

reguláveis interior como exterior podem refletir através das suas faces superiores a luz difusa 

para o teto, aumentando a profundidade iluminada do ambiente até as partes interiores mais 

distantes da janela, tal efeito pode ser maximizado através do tratamento adequada das suas 

faces como exemplo o uso de cores claras e matérias reflexivos. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

O método da pesquisa consiste na análise dos sistemas de aberturas e dos impactos das 

diferentes variáveis arquitetônicas no comportamento da luz natural em salas de aulas. O 

mesmo se encontra-se estruturado em três etapas: 1- Modelagem, 2- Simulação e 3- Análise 

dos resultados conforme a Figura 9.  A Modelagem consiste na representação das variações a 

serem simuladas a partir do modelo base recomendado por Kowaltowski (2011) com o 

software Sketchup 20014. Após encontradas as variações dos modelos, na segunda etapa é 

feita a simulação computacional por meio do software Daysim e, por fim, os resultados das 

simulações são avaliados por meio de planilhas eletrônicas com os critérios de desempenho.  

 

Figura 9: Diagrama do método 

Fonte: Acervo próprio 
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3.1 MODELAGEM 

O procedimento de modelagem começa com a definição das características comuns a 

todos os modelos e, a partir da definição das possíveis variações, são modeladas as 

combinações mais representativas. 

3.1.1 Características comuns dos modelos 

As variações das salas de aulas seguem recomendações estabelecidas por Kowaltowski 

(2011) como dimensões, geometria, localização de aberturas e sistemas de proteções para o 

projeto escolar. São ambientes com dimensões de 7,20m x 7,20m com pé-direito mínimo de 

3m. (Figura 10, Figura 11 e Tabela 5). 

 

Figura 10: Planta baixa da sala de aula 

Fonte: Adaptado de Kowaltowski (2011) 

 

Figura 11: Modelo 3d da sala de aula 

Fonte: Acervo próprio 

Tabela 5: Indicadores de conforto ambiental em escolas conforme FDE em São Paulo 

Ambiente Pé-direito (m) Nível de iluminação (lux) Instalações 

Professores 2,40 300 Interruptor, tomada, luminárias 

Sala de aula 3 300 Tomadas, luminárias 

Sala de leitura 3 500 Interruptor, tomada, luminárias, 
telefone, FM/TV 

A capacidade do número de salas de aula varia de 2 a 23 

Forro obrigatório (exceto no galpão) 

Iluminação fluorescente 

Pintura semi-impermeável até a altura do peitoril 

Iluminação mínima: 1/5 da área do piso 

Ventilação mínima: 1/10 da área do piso 

Ventilação cruzada obrigatória nas áreas pedagógicas 

Fonte: (KOWALTOWSKI, 2011). 
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Nas paredes internas, teto e piso, foram aplicadas cores claras para evitar diferentes 

níveis de refletância no plano da tarefa visual, e nas próximas das aberturas foram aplicadas 

texturas de alta refletância para minimizar contrastes com a janela evitando o ofuscamento. 

(KOWALTOWSKI, 2011). 

Para todos os modelos foram aplicadas texturas do próprio banco de dados do Daysim 

denominada de “Daysim for Sketchup” como se encontra listada abaixo: 

 Paredes: pintura para paredes interiores na cor verde claro, identificado por 

“GeInWall”, referência 005, refletância vermelho 91%, refletância verde 91%, 

refletância azul 91%, 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 007, 

refletância vermelho 88%, refletância verde 88%, refletância azul 88%, reflexão 

especular 0%, rugosidade 0%;  

As salas de aulas foram modeladas com a abertura principal para a orientação Norte, por 

ter maior período de insolação ao longo do dia e ano. Outro motivo pela escolha da orientação 

Norte deve-se ao fato de que aberturas voltadas para Norte e Sul causarem menos problemas 

do que as orientadas para Leste e Oeste que apresentam limitações no sombreamento por 

meio de elementos fixos conforme estudos de Araújo (2012).  

O dimensionamento dos sistemas de proteção foi feito no software Ecotect Analysis 

2011 onde todas as aberturas foram sombreadas com elementos fixos, visando a proteção da 

radiação solar direta nos horários de ocupação das 08:00 horas às16:00 horas. (Figura 12 e 

Figura 13). 
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Figura 12:Sistema de proteção 

Fonte: Acervo próprio 

 

Figura 13:Diagrama de máscara de sombra 

Fonte: Acervo próprio 

 

3.1.2 Determinação de variações 

As variações em relação ao modelo base abrangem as principais características que mais 

influenciam o desempenho luminoso conforme os autores, Reinhart (2006), O'Connor (1997) 

e Kowaltowski (2011) e que são decididas pelo projetista nas primeiras fases de projetação. 

Foram determinados três grupos:  

 Tipos de sistemas de aberturas: unilateral, bilateral, zenital com Shed e lanternim;  

 Percentual de abertura: 20%, 40%, 60% e 80%; 

 Fração de céu visível: baixa, média e alta.  

No total foram construídos 48 modelos, sendo 12 para iluminação unilateral, 12 para 

iluminação bilateral, 12 para iluminação zenital com shed e 12 para iluminação zenital com 

lanternim (Tabela 6).  

Tabela 6: Variações do modelo base 

SISTEMA UNILATERAL 

PAF 20% 40% 60% 80% 

Abertura (A) 
    

Altura (m) 0,90 1,80 2,70 3,60 

Largura (m) 6,00 6,00 6,00 6,00 

Peitoril (m) 2,00 1,10 1,00 0,00 

Hm (m) 2,15 2,15 2,95 2,85 

PAF 20% 40% 60% 80% 

SISTEMA BILATERAL 

Abertura (B) 
    

Altura (m) 0,90 1,80 2,70 3,60 

Largura (m) 6,00 6,00 6,00 6,00 

Peitoril (m) 2,00 1,10 1,00 0,00 

Hm(m) 2,15 2,15 2,95 2,85 
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SISTEMA ZENITAL COM LANTERNIM 

PAF 20% 40% 60% 80% 

Abertura (C) 

    
Altura (m) 0,90 1,80 2,70 3,60 

Largura (m) 6,00 6,00 6,00 6,00 

Peitoril (m) 2,00 1,10 1,00 0,00 

Hm (m) 2,15 2,15 2,95 2,85 

SISTEMA ZENITAL COM SHED 

PAF 20% 40% 60% 80% 

Abertura (D) 

    

Altura (m) 0,90 1,80 2,70 3,60 

Largura (m) 6,00 6,00 6,00 6,00 

Peitoril (m) 2,00 1,10 1,00 0,00 

Hm (m) 2,15 2,15 2,95 2,85 

 

Os tipos de sistemas de aberturas escolhidos para a análise foram os sistemas de 

iluminação unilaterais recomendadas nos estudos de Kowaltowski (2011) e pela legislação do 

Fundescola (2002), a iluminação bilateral e a iluminação zenital com shed e lanternim. 

(Figura 14Figura 15Figura 16Figura 17). 

 

Figura 14:Sistema de iluminação unilateral 

 

Figura 15:Sistema de iluminação bilateral 

 

Figura 16:Sistema de iluminação zenital com Shed 

 

Figura 17:Sistema de iluminação zenital com lanternim 

Em cada sistema se considerou quatro tamanhos de aberturas, caraterizados pelo Paf
13

 

de 20%, 40%, 60% e 80%, correspondendo a 5,40 m
2
, 10,80 m

2
, 16,20 m

2
 e 21,60 m

2, 

                                                 

 

13
 Paf: Percentual de abertura em relação a área total da fachada, calculada através da razão entre a soma total de 

área envidraçada e a área total da fachada do ambiente. (INMETRO,2010b, p.12 E13). 
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respectivamente para efeito comparativo e três variações de fração de céu visível
14

: baixa, 

média e alta.  

O fator de céu visível foi calculado através de planilhas eletrônicas feitas por Carvalho 

(2014) a partir dos dados de percentual de sombreamento para cada subdivisão da abóboda 

celeste no diagrama de máscara de sombra do software Ecotect conforme a Tabela 7. 

Tabela 7: Sombreamento dos sistemas com base na alta, média e baixa fração de céu visível 

SISTEMAS 
FRAÇÃO DE CÉU VISÍVEL 

Alta Média Baixa 

P
A

F 

20% 

 

Sistema 1:Unilateral 

 

Sistema 2:Bilateral 

   

40% 

60% 

 

Sistema 3:Shed 

 

Sistema 4:Lanternim 
80% 

3.2 SIMULAÇÃO 

As simulações foram realizadas de forma dinâmica no programa Daysim. Os modelos 

com as variações das salas de aulas criados no Sketchup e suas propriedades de materiais nas 

faces internas e externas dos modelos foram exportados no formato 3ds. No Daysim são 

introduzidos quatro dados de entrada, 1- O arquivo climático do ano 2009 da cidade de 

Natal/RN, 2- A volumetria do ambiente no formato 3ds, 3- O arquivo de ocupação do usuário 

e 4 - O mapa dos sensores. Após a simulação o software produz um relatório no formato htm 

com valores das métricas DF, UDI, DA, DAcon, DAmax e o DSP para cada ponto de sensor.  

3.2.1 Determinação dos pontos de sensores 

Para determinar a distribuição da luz em todo o ambiente, na altura do plano de trabalho 

(0,75) foi feito uma malha de pontos de medição. O número mínimo de sensores necessários 

para a medição do nível de iluminação natural no ambiente foi calculado através da equação 

do índice do local (k) indicada pela NBR 15215-4 (ABNT, 2005b, p.6 e 7). Equação que 

relaciona as dimensões do ambiente, a altura da janela e altura do plano de trabalho.  

                                                 

 

14
 Céu visível: Área visível da abóbada celeste. 
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Equação do índice do local (K): 

 

Tabela 8:Quantidade mínima de pontos a serem medidos em função do índice k 

K N° DE PONTOS 

K < 1 9 

1 ≤ K < 2 16 

2 ≤ K < 3 25 

K ≥3 36 

Onde:  

L: Largura do ambiente,  

C: Comprimento do ambiente;  

Hm: Distância vertical em metros entre a superfície de trabalho e o topo da janela; 

 

Figura 18:Determinação do Hm 

Fonte: NBR 15215-4,  2005 

O ambiente interno foi dividido em partes iguais com 16 pontos de medição, com 

espaçamento de 1,44m entre si e afastados das paredes e janelas a 50cm. Para todos os 

modelos a altura do plano de trabalho foi de 0,75m e o número de sensores foi 16. (Figura 

19). 
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Figura 19:Malha de pontos de mediação dos modelos 

Fonte: Acervo próprio 

3.3 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

As limitações dos formatos dos resultados e dos critérios de desempenho do programa 

Daysim implicaram na elaboração de planilhas para produção de gráficos de iluminância e de 

contagem de UDI para a faixa de 300-3000lx, com base em Carvalho (2014). Os modelos 

também são analisados com base nos seguintes critérios: a boa uniformidade da distribuição 

da luz natural pelo ambiente, a ocorrência do ofuscamento, a presença de luz e o atendimento 

ao nível mínimo de iluminância requerido.  

Para cada modelo foi criado uma ficha de análise que reúne informações como o mapa 

dos sensores, a orientação e tamanho das aberturas, o tipo de vidro e as refletâncias das 

superfícies. Também estão presentes o diagrama de máscara de sombra indicando o 

sombreamento e a classificação da quantidade da fração de céu visível. 

As fichas também contêm a planta do ambiente com o mapa de isolinhas de UDI 300-

3000lux que podem ser interpretadas em conjunto com as curvas de iluminâncias. Estas 

curvas representam as médias mensais de iluminâncias a cada hora para cada fileira de 

sensores para os meses dos solstícios de inverno e verão e permitem identificar a ocorrência 

do ofuscamento ou falta de luz ao longo da sala (Ficha 1). 

Ficha 1:Tipologia 

 

Figura 20: Exemplo de modelo 
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Orientação: Norte 

PAF: 40% 

Vidro Transparente, emissividade 90% 

Parede Cor verde 

Teto Branco (Alta refletância) 

Protetor Branco gelo 

Piso Cinza 

FCV Baixa 
 

 

Figura 21:Diagrama de máscara de sombra 

 

Figura 22:Mapa de sensores 

 

Figura 23:Isolinhas de UDI 

 

Figura 24:Curvas de iluminância de Junho 3fileira 

 

Figura 25:Curvas de iluminância de Dezembro 3:fileira 

Foi elaborada uma tabela para sintetizar o desempenho de todas as simulações de 

acordo com suas características, empregando a seguinte classificação: (Tabela 9).  

 ● Excelente (quando o critério de avaliação é alcançado) 

 ● Bom (quando o critério de avaliação é parcialmente alcançado) 

 ● Ruim (quando o critério de avaliação não e alcançado) 
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 ● Péssimo (quando o critério de avaliação está longe de ser alcançado). 

Tabela 9:Classificação dos modelos referentes a aberturas unilaterais 

 ABERTURAS 
    

PAF 20% 40% 60% 80% 

Fração de céu Baixa Média Alta Baixa Média Alta Baixa Média Alta Baixa Média Alta 

Distribuição da luz 
natural ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

Sem ofuscamento ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
Disponibilidade de 

luz ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

A última análise tem o objetivo de levar um entendimento ainda mais sintético e mais 

gráfico, para auxiliar na identificação das combinações de fração de céu e percentual de 

abertura mais apropriadas (Gráfico 1).  
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Gráfico 1:Sintese do desempenho de aberturas unilaterais 

 

 Fração de céu visível 

 

    

Ruim Regular Bom Excelente 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

De todos os 48 modelos simulados, a apresentação dos resultados e discussões foca os 

modelos cujas configurações apresentam melhores desempenhos. Os demais resultados das 

simulações se encontram no apêndice da dissertação em fichas que mostram o comportamento 

da luz em cada sistema.  

4.1 SISTEMA UNILATERAL 

Dentre todos os modelos simulados para o sistema de iluminação unilateral percebeu-se 

que os melhores resultados foram atingidos por modelos com Paf de 60% com baixa e média 

fração de céu visível que apresentaram uma distribuição uniforme da luz pelo ambiente 

atendendo a iluminância mínima requerida durante os horários de ocupação das 8h às 16 

horas, sem a ocorrência do ofuscamento. Os sistemas apresentaram UDI na faixa de 300 a 

3000lx em quase 100% da área do plano de tarefa (ver Figura 27 e Figura 28). Para o mesmo 

sistema e tamanho de abertura observou-se que que com o aumento da fração de céu visível o 

ambiente fica sujeito a pequenas ocorrências de ofuscamento nas zonas próximas da janela, 

diminuindo a área com o UDI300-3000lux de 100% para apenas 70% da área do plano de tarefa 

(Ficha 2).  

Ficha 2 Sistema de iluminação unilateral: isolinhas de UDI 300-3000lux 

Alta FCV Média FCV Baixa FCV Escala 

 

Figura 26:Modelo 7 

 

Figura 27:Modelo8 

 

Figura 28:Modelo 9 
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Consoante a Tabela 10 os modelos com Paf de 20% com baixa FCV apresentaram 

piores resultados por não atenderem o nível mínimo de iluminância em quase 90% da área da 

sala. Apesar dos sistemas apresentarem o pior desempenho, os mesmos têm potencial para 

aumentar significativamente a qualidade de luz no interior simplesmente aumentando a FCV, 

podendo atender ao UDI 300-3000lux   em 85 % das horas do ano em 70% da área do plano de 

tarefa. 

Modelos com Paf de 40% apresentaram desempenho intermediário.  Observou-se que, 

para o mesmo tamanho de abertura e FCV baixa, os modelos atendem ao nível de iluminância 

mínima até às 15 horas. Depois das 15 horas observou-se insuficiência de níveis de 

iluminância nas áreas próximas ao fundo da sala. Para o mesmo percentual de abertura o 

sistema apresentou melhor desempenho com média FCV, atendendo o nível mínimo de 

iluminância e ao UDI 300-3000lux em 100% da área do plano de tarefa, sem ocorrências de 

ofuscamento e sem ocorrência de falta de luz. Com alta FCV constatou-se pequenas 

ocorrências de ofuscamento a 1,5m da abertura. 

Os modelos com Paf de 80% tiveram um desempenho insatisfatório. Os melhores 

resultados foram obtidos nos modelos com baixa FCV que apresentaram uma distribuição 

uniforme da luz pelo ambiente sem problema de ofuscamento e sem ocorrência de falta de 

luz. Observou-se também que com média FCV aumenta o UDI 300-3000lux no fundo da sala, 

mas diminui o UDI 300-3000lux nas áreas próximo a janela devido ao ofuscamento. Já modelos 

com alta FCV tiveram os piores desempenhos pelo ofuscamento. (Tabela 10).  

Tabela 10:Classificação dos modelos referentes a aberturas unilaterais 

ABERTURAS 
    

PAF 20% 40% 60% 80% 

Fração de céu Baixa Média Alta Baixa Média Alta Baixa Média Alta Baixa Média Alta 

Distribuição da luz 
natural ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

Ofuscamento ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
Disponibilidade de 

luz ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

Sendo assim podemos concluir que nos sistemas de iluminação unilateral com grandes 

aberturas e com alta fração de céu visível os pontos localizados próximo a aberturas 

apresentam ofuscamento devido a entrada de grande quantidade de luz difusa. Quando a 
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Tamanho da abertura 

abertura for pequena e a fração de céu visível também for pequena o nível mínimo de 

iluminâncias não é alcançado pela pouca visibilidade da abobada celeste. (Gráfico 1). 

Gráfico 1:Sintese do desempenho de aberturas unilaterais 

 

 

 Fração de céu visível 

 

    
Ruim Regular Bom Excelente 

4.2 SISTEMA BILATERAL 

O sistema de iluminação bilateral apresentou melhor uniformidade da distribuição da 

luz pela sala devido ao posicionamento das aberturas (janelas opostas). Dentre todos os 

modelos simulados para o sistema observou-se que os melhores resultados foram atingidos 

por modelos com as configurações Paf de 40% com baixa e média FCV. Os modelos 

mencionados apresentaram distribuição uniforme da luz pelo ambiente atendendo a 

iluminância mínima requerida durante os horários de ocupação das 8h às 16 horas, sem 

ofuscamento. Os sistemas atenderam a faixa do UDI 300-3000lux em 100% da área do plano de 

tarefa em 97% das horas do ano nos modelos com média FCV. Com baixa FCV tal 

percentagem diminuiu para 94% das horas do ano conforme a Figura 29 Figura 30 e Figura 

31. Para o mesmo percentual de abertura, 40%, observou-se que com alta fração de céu 
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visível ocorre ofuscamento nas zonas próximas das janelas, diminuindo o atendimento ao 

UDI 300-3000lux para apenas 40% das horas do ano em toda sala (Figura 29).  

 

Ficha 3:Sistema de iluminação bilateral: isolinhas de UDI 300-3000lux 

Alta FCV Média FCV Baixa FCV Escala 

 

Figura 29: Modelo 19 

 

Figura 30:Modelo 20 

 

Figura 31:Modelo 21 
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O principal problema observado nas pequenas aberturas, (Paf de 20%), foi a 

insuficiência de níveis de iluminância no plano de tarefa. Conforme a Tabela 11 os modelos 

com Paf de 20% com baixa FCV apresentaram desempenho insatisfatório pois só atendem ao 

nível mínimo de iluminância até as 14 horas e a partir das 15 horas apresentaram insuficiência 

de luz no plano de trabalho. Verificou-se que com o aumento da FCV aumenta o desempenho, 

podendo chegar a atender ao UDI 300-3000lux em 97% das horas do ano nos horários de 

ocupação.  

Modelos com Paf de 60% apresentaram desempenho luminoso ruim apesar de 

atenderam o nível mínimo de iluminância. Foi visto que o sistema apresenta melhores 

desempenhos com baixa FCV podendo chegar a atender a faixa de UDI 300-3000lux em 98% das 

horas do ano em toda sala. Já com média e alta FCV os modelos apresentam excesso de luz 

no plano de tarefa principalmente nas zonas próximas as aberturas. 
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Os modelos com Paf de 80% apresentaram desempenho semelhante aos com Paf de 

60%, (ruim), porem de forma mais acentuada. Os melhores resultados foram alcançados por 

modelos com baixa FCV por atender o nível mínimo de iluminância e apresentando uma 

distribuição uniforme da luz pelo ambiente sem problemas de ofuscamento e chegando a 

atender ao UDI 300-3000lux em 98% das horas do ano em toda sala. (Tabela 11).  

Tabela 11:Classificação dos modelos referentes a aberturas bilaterais 

ABERTURAS 

    

PAF 20% 40% 60% 80% 

Fração de céu Baixa Média Alta Baixa Média Alta Baixa Média Alta Baixa Média Alta 

Distribuição da luz 
natural ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

Ofuscamento ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

Disponibilidade de 
luz ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

Vê-se que os maiores problemas dos sistemas de iluminação bilateral foram o excesso 

de luz que provoca ofuscamento no plano de tarefa quando a FCV for igual ou maior que a 

média. Percebeu-se também que quando a FCV for baixa a o Paf também pequeno (20%) o 

sistema não atende o nível mínimo de iluminâncias para a realização da tarefa. (Gráfico 2). 

Gráfico 2:Sintese do desempenho de aberturas bilaterais 

 

    

 Fração de céu visível 
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4.3 SISTEMA ZENITAL COM SHED 

Dentre todos os sistemas simulados o sistema de iluminação zenital com shed 

apresentou melhor potencial para o aproveitamento da luz natural em sala de aula para a 

cidade de Natal/RN.  Os melhores resultados foram atingidos por modelos com as 

configurações Paf de 40% com média e alta FCV por atenderem o nível mínimo de 

iluminância requerida nos horários de ocupação sem apresentar ocorrências de ofuscamento 

nem falta de luz no plano de tarefa. Com alta FCV o sistema atendeu ao UDI 300-3000lux em 

97% das horas do ano em toda sala, já com média FCV a percentagem anual de atendimento 

ao UDI 300-3000lux reduziu para 92% das horas do ano. Com baixa FCV os modelos atenderam 

a faixa do UDI 300-3000lux apenas em 60% das horas do ano pela falta de luz no plano de tarefa 

nas regiões próximas ao fundo da sala. (Figura 32Figura 33Figura 34). 

Ficha 4:Sistema de iluminação zenital com Shed: isolinhas de UDI 300-3000lux 

Alta FCV Média FCV Baixa FCV Escala 

 

Figura 32:Modelo 28 

 

Figura 33:Modelo 29 

 

Figura 34:Modelo 30 
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No sistema de iluminação zenital com shed a principal dificuldade observada foi 

insuficiência de níveis de iluminância nas pequenas aberturas com baixa FCV e a ocorrências 

do ofuscamento nas aberturas grandes com alta fração de céu visível. Conforme a Tabela 12 

os modelos com Paf de 20% com baixa FCV apresentaram desempenho insatisfatório pois em 

nenhuma época do ano atendem o nível mínimo de iluminância requerida. Com média FCV 

os modelos passaram a atender o UDI 300-3000lux em apenas 40% das horas do ano. Já com o 

aumento da FCV para alta, os modelos apresentam melhor desempenho por atender o nível 

mínimo de iluminância até as 16 horas e por atender o UDI 300-3000lux em 90% das horas do 

ano. 

Os modelos com Paf de 60% apresentaram melhor desempenho com média FCV, pois 

atendem ao nível mínimo de iluminância, sem ocorrência do ofuscamento e em toda área sala 

é atendida o UDI 300-3000lux em 98% das horas do ano. Já com baixa FCV as isolinhas mostram 

que as percentagens das horas atendidas diminuíram para 87% das horas do ano. 

Os modelos com Paf de 80% apresentaram melhores desempenho com baixa e média 

FCV. Os piores resultados foram atingidos com modelos com alta FCV devido ao 

ofuscamento no plano de trabalho. Já com média FCV os modelos passaram a atender a faixa 

de UDI 300-3000lux em 98% das horas do ano sem ocorrência de ofuscamento. Com baixa FCV a 

percentagem anual de atendimento ao UDI 300-3000lux diminuiu para 80% das horas do ano. 

(Tabela 12).  

Tabela 12:Classificação dos modelos referentes a aberturas zenitais (shed) 

ABERTURAS 

    

PAF 20% 40% 60% 80% 

Fração de céu Baixa Média Alta Baixa Média Alta Baixa Média Alta Baixa Média Alta 

Distribuição da luz 
natural ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

Ofuscamento ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

Disponibilidade de 
luz ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
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Tamanho da abertura 

Os maiores problemas encontrados nos sistemas de iluminação zenital com shed foram 

nas pequenas aberturas pela falta de luz quando há pouca visão da abóboda celeste e nas 

grandes aberturas pelo ofuscamento causado pela alta FCV. (Gráfico 3). 

 

 

 

 

 

Gráfico 3:Sintese do desempenho de aberturas zenitais com shed 

 

 

 Fração de céu visível 
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4.4 SISTEMA ZENITAL COM LANTERNIM 

Dentre todos os sistemas simulados os sistemas zenitais com lanternim apresentaram no 

geral o pior desempenho lumínico. Os melhores resultados foram atingidos por modelos com 



66 

Arquitetura e luz natural 

 

as configurações de Paf de 60% com alta e média FCV que apresentaram uma distribuição 

uniforme da luz pelo ambiente atendendo a iluminância mínima requerida durante os horários 

de ocupação das 8h às 16 horas, sem a ocorrência do ofuscamento. Os sistemas atenderam o 

UDI 300-3000lux em 90% das horas do ano para FCV alta e 80% das horas do ano com média 

FCV. Observou-se que com o aumento da fração de céu visível o ambiente fica sujeito a 

grandes variações na distribuição da luz pelo ambiente e ofuscamento nas áreas do plano de 

tarefa localizadas no meio da sala. (Figura 37).  

 

 

 

Ficha 5 Sistema de iluminação zenital com Lanternim: isolinhas de UDI 300-3000lux 

Alta FCV Média FCV Baixa FCV Escala 

 

Figura 35:Modelo 43 

 

Figura 36:Modelo 44 

 

Figura 37:Modelo 45 
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De acordo com a Tabela 13 os modelos com Paf de 20% com baixa FCV apresentaram 

desempenho ruim por não atenderem o nível mínimo de iluminância requerida. Com média 

FCV os modelos passaram a atender o UDI 300-3000lux em 40% das horas do ano. Com alta 

FCV os modelos apresentaram um desempenho melhor, atendendo ao nível mínimo de 



67 

Arquitetura e luz natural 

 

iluminância requerida sem ocorrências de ofuscamento e falta de luz. Os sistemas com Paf de 

20% e alta FCV atenderam ao UDI 300-3000lux em 90% das horas do ano. 

Os modelos com Paf de 40% alcançaram melhores resultados com alta FCV, atendendo o 

nível mínimo de iluminância nos horários de ocupação, apresentando distribuição uniforme da 

luz pela sala, sem ocorrências de ofuscamento e falta de luz.  Com média FCV os modelos só 

atenderam a iluminância mínima até as 14 horas. Já com baixa FCV os modelos não 

atenderam o mínimo de iluminância requerida por falta de luz no plano de tarefa. 

Modelos com Paf de 80% apresentaram desempenho ruim por não atenderem ao nível 

mínimo de iluminância e apresentar pequenas ocorrências de ofuscamento nas regiões 

próximas ao meio da sala. Os melhores resultados foram alcançados por modelos com média 

FCV, contudo apresentaram insuficiência de luz em áreas próximas as paredes. (Tabela 13).  

 

Tabela 13:Classificação dos modelos referentes a aberturas zenitais (lanternim) 

ABERTURAS 

  
  

PAF 20% 40% 60% 80% 

Fração de céu Baixa Média Alta Baixa Média Alta Baixa Média Alta Baixa Média Alta 

Distribuição da luz 
natural ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

Ofuscamento ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

Disponibilidade de 
luz ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

 

Dentre todos os sistemas analisados os de iluminação zenital apresentaram maior 

uniformidade na distribuição da luz pelo ambiente. O sistema alcançou melhores 

desempenhos nas configurações que apresentaram alta fração de céu visível por dependerem 

muita da reflexão da luz difusa. Para todos os tamanhos de aberturas observou-se que a 

melhor solução seria a maior visibilidade da abóbada celeste. (Gráfico 1). 

Gráfico 4:Sintese do desempenho de aberturas zenitais com Lanternim 
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Tamanho da abertura 
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5 RECOMENDAÇÕES PARA ILUMINAÇÃO NATURAL EM NATAL/RN 

 O presente capítulo propõe recomendações projetuais para o aproveitamento da luz 

natural na cidade de Natal/RN, englobando quatro sistemas de iluminação: unilateral, 

bilateral, zenital com shed e zenital com lanternim.  

Conforme a Figura 38 e Figura 39, para grandes aberturas recomenda-se reduzir a visão da 

abobada celeste e evitar grandes quantidades de fração de céu visível por causar ofuscamento 

e falta de uniformidade na distribuição da luz pelo ambiente. Para pequenas aberturas 

recomenda-se aumentar a visão da abobada celeste permitindo maior entrada da luz difusa no 

ambiente e evitar obstruções que diminuem a quantidade de luz. Para grandes aberturas cuja 

visão da abóboda celeste é alta recomenda-se sistemas de proteções mais frondosos de modo a 

filtrar a luz difusa. Para pequenas aberturas cuja visão da abóboda celeste é baixa recomenda-

se o mínimo de obstrução possível de forma a garantir a máxima visão da abóboda celeste. 

Para casos em que haja uma fração de céu pequena devido às características do entorno, 

recomenda-se aberturas maiores e em caso em que há uma fração de céu visível alta, ou 

espaços com pouca densidade recomenda-se aberturas menores. 

 

Figura 38:Pequenas aberturas orientadas para alta fração de céu visível 

 

 

Figura 39:Grandes aberturas orientadas para baixa fração de céu visível 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A presente pesquisa buscou, analisar diferentes sistemas de aberturas em salas de aulas 

para a cidade de Natal/RN por meio da simulação computacional através do software Daysim, 

explorando o potencial de uso da luz natural e propor recomendações. Foi verificado que 

existem relações fortes entre as variáveis percentual de abertura da fachada (Paf) e a fração de 

céu visível (FCV) em ambientes de salas de aula. Os resultados confirmam que é possível 

obter luz natural com adequada combinação de FCV e Paf para todos os sistemas sem 

ocorrência de ofuscamento e ganho térmico em ambientes escolares. 

Através dos diferentes sistemas de iluminação, configurações de aberturas e quantidades 

de fração de céu visível, foi possível chegar a recomendações para o uso da luz natural em 

edificações escolares de forma simplificada, já que a ferramenta da simulação computacional 

é complexa e pouca utilizada pelos projetistas: 

 No que se refere às grandes aberturas recomenda-se reduzir a visão da abóbada celeste 

e evitar grandes quantidades de fração de céu por causar o ofuscamento e falta de 

uniformidade na distribuição da luz pelo ambiente. Recomenda-se orientar pequenas aberturas 

de modo a obter maior visão da abobada celeste permitindo maior entrada da luz difusa no 

ambiente e evitar obstruções que diminuem a quantidade de luz. Para casos em que haja uma 

fração de céu pequena devido às características do entorno, recomenda-se aberturas maiores e 

em casos em que há uma fração de céu visível alta, ou espaços com pouca densidade 

recomenda-se aberturas menores. Os resultados demonstram a potencialidade da cidade de 

Natal/RN para fazer uso adequado da iluminação difusa sem ocorrência de ofuscamento e 

ganho térmico em ambientes escolares. 

6.1 LIMITAÇÕES DA TRABALHO E SUGESTÕES PARA PESQUISAS  

Uma das limitações deste estudo reside nas caraterísticas da modelo base para a 

simulação: 

 Orientação; 

 Não foi explorado diferentes texturas nas superfícies internas; 

 As simulações foram realizadas com sistemas de proteções fixos. 

 O pé direito do ambiente foi fixo; 

 A pesquisa restringe-se apenas para edificações escolares; 

 A pesquisa considera ambiente apenas com dimensões de 7,20m X7,20 m; 
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Sugere-se analisar o comportamento luminoso com a aplicação de diferentes sistemas 

de aberturas e realizar as simulações com protetores moveis. Outra sugestão seria pesquisar os 

mesmos sistemas de aberturas em ambientes não escolares, como residências e escritórios.  
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TIPOLOGIA A (1) 
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Figura 41:Diagrama de máscara de sombra 

 

Figura 42:Mapa de sensores 

 

Figura 43:Isolinhas de UDI 

 

Figura 44:Curvas de iluminância mês de Junho -3fileira 

 

Figura 45:Curvas de iluminância mês de Dezembro-3fileira 
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TIPOLOGIA A (2) 

 

Figura 46:Perspectiva do modelo 
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Figura 47:Diagrama de máscara de sombra 

 

Figura 48:Mapa de sensores 
 

Figura 49:Isolinhas de UDI 

 

Figura 50:Curvas de iluminância mês de Junho -3fileira 

 

Figura 51:Curvas de iluminância mês de Dezembro-3fileira 



80 

Arquitetura e luz natural 

 

TIPOLOGIA A (3) 

 

Figura 52:Perspectiva do modelo 
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Figura 53:Diagrama de máscara de sombra 

 

Figura 54:Mapa de sensores 

 

Figura 55:Isolinhas de UDI 

 

Figura 56:Curvas de iluminância mês Junho -3fileira 

 

Figura 57:Curvas de iluminância mês de Dezembro-3fileira 
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TIPOLOGIA A (4) 

 

Figura 58:Perspectiva do modelo 
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Figura 59:Diagrama de máscara de sombra 

 

Figura 60:Mapa de sensores 

 

Figura 61:Isolinhas de UDI 

 

Figura 62:Curvas de iluminância Junho -3fileira 

 

Figura 63:Curvas de iluminância mês de Dezembro-3fileira 
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TIPOLOGIA A (5) 

 

Figura 64:Perspectiva do modelo 
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Figura 65:Diagrama de máscara de sombra 

 

Figura 66:Mapa de sensores 

 

Figura 67:Curvas de UDI 

 

Figura 68:Curvas mês de Junho -3fileira 

 

Figura 69:Curvas de iluminância mês de Dezembro-3fileira 
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TIPOLOGIA A (6) 

 

Figura 70:Perspectiva do modelo 
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Figura 71:Diagrama de máscara de sombra 

 

Figura 72:Mapa de sensores 

 

Figura 73:Isolinhas de UDI 

 

Figura 74:Curvas de iluminância mês de Junho -3fileira 

 

Figura 75:Curvas de iluminância mês de Dezembro-3fileira 
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TIPOLOGIA A (7) 

 

Figura 76:Perspectiva do modelo 
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Figura 77:Diagrama de máscara de sombra 

 

Figura 78:Mapa de sensores 
 

Figura 79:Isolinhas de UDI 

 

Figura 80:Curvas de iluminância mês de Junho -3fileira 

 

Figura 81:Curvas de iluminância mês de Dezembro-3fileira 
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TIPOLOGIA A (8) 

 

Figura 82:Perspectiva do modelo 
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Figura 83:Diagrama de máscara de sombra 

 

Figura 84:Mapa de sensores 

 

Figura 85:Isolinhas de UDI 

 

Figura 86:Curvas de iluminância mês de Junho -3fileira 

 

Figura 87:Curvas de iluminância mês de Dezembro-3fileira 
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TIPOLOGIA A (9) 

 

Figura 88:Perspectiva do modelo 
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Figura 89:Diagrama de máscara de sombra 

 

Figura 90:Mapa de sensores 

 

Figura 91:Isolinhas de UDI 

 

Figura 92:Curvas de iluminância mês de Junho -3fileira 

 

Figura 93:Curvas de iluminância mês de Dezembro-3fileira 
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TIPOLOGIA A (10) 

 

Figura 94:Perspectiva do modelo 
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Figura 95:Diagrama de máscara de sombra 

 

Figura 96:Mapa de sensores 
 

Figura 97:Isolinhas de UDI 

 

Figura 98:Curvas de iluminância mês de Junho -3fileira 

 

Figura 99:Curvas de iluminância mês de Dezembro-3fileira 
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TIPOLOGIA A (11) 

 

Figura 100:Perspectiva do modelo 
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Figura 101:Diagrama de máscara de sombra 

 

Figura 102:Mapa de sensores 

 

Figura 103:Isolinhas de UDI 

 

Figura 104:Curvas de iluminância mês de Junho -3fileira 

 

Figura 105:Curvas de iluminância mês de Dezembro-

3fileira 
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TIPOLOGIA A (12) 

 

Figura 106:Perspectiva do modelo 
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Figura 107:Diagrama de máscara de sombra 

 

Figura 108:Mapa de sensores 

 

Figura 109:Isolinhas de UDI 

 

Figura 110:Curvas de iluminância mês de Junho -3fileira 

 

Figura 111:Curvas de iluminância mês de Dezembro-
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TIPOLOGIA B (13) 

 

Figura 112:Perspectiva do modelo 
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Figura 113:Diagrama de máscara de sombra 

 

Figura 114:Mapa de sensores 

 

Figura 115:Isolinhas de UDI 

 

Figura 116:Curvas de iluminância mês de Junho -3fileira 

 

Figura 117:Curvas de iluminância mês de Dezembro-
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TIPOLOGIA B (14) 

 

Figura 118:Perspectiva do modelo 
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Figura 119:Diagrama de máscara de sombra 

 

Figura 120:Mapa de sensores 

 

Figura 112:Isolinhas de UDI 

 

Figura 121:Curvas de iluminância mês de Junho -3fileira 

 

Figura 122:Curvas de iluminância mês de Dezembro-3fileira 
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TIPOLOGIA B (15) 

 

Figura 123:Perspectiva do modelo 
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Figura 124:Diagrama de máscara de sombra 

 

Figura 125:Mapa de sensores 

 

Figura 126:Isolinhas de UDI 

 

Figura 127:Curvas de iluminância mês de Junho -3fileira 

 

Figura 128:Curvas de iluminância mês de Dezembro-3fileira 
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TIPOLOGIA B (16) 

 

Figura 129:Perspectiva do modelo 
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Figura 130:Diagrama de máscara de sombra 

 

Figura 131:Mapa de sensores 

 

Figura 132:Isolinhas de UDI 

 

Figura 133:Curvas de iluminância mês de Junho -3fileira 

 

Figura 134:Curvas de iluminância mês de Dezembro-3fileira 
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TIPOLOGIA B (17) 

 

Figura 135:Perspectiva do modelo 

Orientação: Norte 

PAF: 40% 

Vidro Transparente, emissividade 90% 

Parede Cor verde 

Teto Branco (Alta refletância) 

Protetor Branco gelo 

Piso Cinza 

Fator de céu 

visível 

Média 

 

 

Figura 136: Diagrama de máscara de sombra 

 

Figura 137:Mapa de sensores 

 

Figura 138:Isolinhas de UDI 

 

Figura 139:Curvas de iluminância mês de Junho -3fileira 
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TIPOLOGIA B (18) 

 

Figura 141:Perspectiva do modelo 
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Figura 142: Diagrama de máscara de sombra 

 

Figura 143:Mapa de sensores 

 

Figura 144:Isolinhas de UDI 

 

Figura 145:Curvas de iluminância mês de Junho -3fileira 
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TIPOLOGIA B (19) 

 

Figura 147:Perspectiva do modelo 
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Figura 148: Diagrama de máscara de sombra 

 

Figura 149:Mapa de sensores 
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Figura 151:Curvas de iluminância mês de Junho -3fileira 
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TIPOLOGIA B (20) 

 

Figura 153:Perspectiva do modelo 
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Figura 154:Diagrama de máscara de sombra 

 

Figura 155:Mapa de sensores 
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Figura 157:Curvas de iluminância mês de Junho -3fileira 
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TIPOLOGIA B (21) 

 

Figura 159:Perspectiva do modelo 
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Figura 160: Diagrama de máscara de sombra 
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Figura 163:Curvas de iluminância mês de Junho -3fileira 
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Figura 165:Perspectiva do modelo 
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Figura 166:Diagrama de máscara de sombra 
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TIPOLOGIA B (23) 

 

Figura 171:Perspectiva do modelo 
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Figura 172:Diagrama de máscara de sombra 

 

Figura 173:Mapa de sensores 
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Figura 175:Curvas de iluminância mês de Junho -3fileira 
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TIPOLOGIA B (24) 

 

Figura 177:Perspectiva do modelo 
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Figura 178:Diagrama de máscara de sombra 
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TIPOLOGIA C (25) 

 

Figura 183:Perspectiva do modelo 
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Figura 184:Diagrama de máscara de sombra 
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TIPOLOGIA C (26) 

 

Figura 189:Perspectiva do modelo 
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Figura 190:Diagrama de máscara de sombra 
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Figura 195:Perspectiva do modelo 
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Figura 196:Diagrama de máscara de sombra 

 

Figura 197:Mapa de sensores 

 

Figura 198:Isolinhas de UDI 

 

Figura 199:Curvas de iluminância mês de Junho -3fileira 

 

Figura 200:Curvas de iluminância mês de Dezembro-3fileira 



104 
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Figura 201:Perspectiva do modelo 
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Figura 202:Diagrama de máscara de sombra 

 

Figura 203:Mapa de sensores 

 

Figura 204:Isolinhas de UDI 

 

Figura 205:Curvas de iluminância mês de Junho -3fileira 

 

Figura206:Curvas de iluminância mês de Dezembro-3fileira 
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Figura 207:Perspectiva do modelo 
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Figura 208:Diagrama de máscara de sombra 

 

Figura 209:Mapa de sensores 

 

Figura 210:Isolinhas de UDI 

 

Figura 211:Curvas de iluminância mês de Junho -3fileira 

 

Figura 212:Curvas de iluminância mês de Dezembro-3fileira 
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Figura 213:Perspectiva do modelo 
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Figura 214:Diagrama de máscara de sombra 

 

Figura 215:Mapa de sensores 

 

Figura 216:Isolinhas de UDI 

 

Figura 217:Curvas de iluminância mês de Junho -3fileira 

 

Figura 218:Curvas de iluminância mês de Dezembro-3fileira 
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Figura 219:Perspectiva do modelo 
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Figura 220:Diagrama de máscara de sombra 

 

Figura 221:Mapa de sensores 

 

Figura 222:Isolinhas de UDI 

 

Figura 223:Curvas de iluminância mês de Junho -3fileira 

 

Figura224:Curvas de iluminância mês de Dezembro-3fileira 



108 

Arquitetura e luz natural 

 

TIPOLOGIA C (32) 

 

Figura 225:Perspectiva do modelo 
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Figura 226:Diagrama de máscara de sombra 

 

Figura 227:Mapa de sensores 

 

Figura 228:Isolinhas de UDI 

 

Figura 229:Curvas de iluminância mês de Junho -3fileira 

 

Figura230:Curvas de iluminância mês de Dezembro-3fileira 
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Figura 231:Perspectiva do modelo 
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Figura 232:Diagrama de máscara de sombra 

 

Figura 233:Mapa de sensores 
 

Figura 234:Isolinhas de UDI 

 

Figura 235:Curvas de iluminância mês de Junho -3fileira 
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Figura 237:Perspectiva do modelo 
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Figura 238:Diagrama de máscara de sombra 

 

Figura 239:Mapa de sensores 

 

Figura 240:Isolinhas de UDI 

 

Figura 241:Curvas de iluminância mês de Junho -3fileira 

 

Figura242:Curvas de iluminância mês de Dezembro-3fileira 
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Figura 243:Perspectiva do modelo 
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Figura 244:Diagrama de máscara de sombra 

 

Figura 245:Mapa de sensores 

 

Figura 246:Isolinhas de UDI 

 

Figura 247:Curvas de iluminância mês de Junho -3fileira 

 

Figura248:Curvas de iluminância mês de Dezembro-3fileira 
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Figura 249:Perspectiva do modelo 
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Figura 250:Diagrama de máscara de sombra 

 

Figura 251:Mapa de sensores 

 

Figura 252:Isolinhas de UDI 

 

Figura 253:Curvas de iluminância mês de Junho -3fileira 

 

Figura254:Curvas de iluminância mês de Dezembro-3fileira 
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Figura 255:Perspectiva do modelo 
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Figura 256:Diagrama de máscara de sombra 

 

Figura 257:Mapa de sensores 

 

Figura 258:Isolinhas de UDI 

 

Figura 259:Curvas de iluminância mês de Junho -3fileira 

 

Figura260:Curvas de iluminância mês de Dezembro-3fileira 
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Figura 261:Perspectiva do modelo 
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Figura 262:Diagrama de máscara de sombra 

 

Figura 263:Mapa de sensores 

 

Figura 264:Isolinhas de UDI 

 

Figura 265:Curvas de iluminância mês de Junho -3fileira 

 

Figura266:Curvas de iluminância mês de Dezembro-3fileira 
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Figura 267:Perspectiva do modelo 
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Figura 268:Diagrama de máscara de sombra 

 

Figura 269:Mapa de sensores 

 

Figura 270:Isolinhas de UDI 

 

Figura 271:Curvas de iluminância mês de Junho -3fileira 

 

Figura272:Curvas de iluminância mês de Dezembro-3fileira 
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Figura 273:Perspectiva do modelo 
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Figura 274:Diagrama de máscara de sombra 

 

Figura 275:Mapa de sensores 

 

Figura 276:Isolinhas de UDI 

 

Figura 277:Curvas de iluminância mês de Junho -3fileira 

 

Figura278:Curvas de iluminância mês de Dezembro-3fileira 
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Figura 279:Perspectiva do modelo 

Orientação: Norte 

PAF: 40% 

Vidro Transparente, emissividade 90% 

Parede Cor verde 

Teto Branco (Alta refletância) 

Protetor Branco gelo 

Piso Cinza 

Fator de céu 

visível 

Média 

 

 

Figura 280:Diagrama de máscara de sombra 

 

Figura 281:Mapa de sensores 

 

Figura 282:Isolinhas de UDI 

 

Figura 283:Curvas de iluminância mês de Junho -3fileira 

 

Figura284:Curvas de iluminância mês de Dezembro-3fileira 



118 

Arquitetura e luz natural 

 

TIPOLOGIA C (42) 

 

Figura 285:Perspectiva do modelo 
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Figura 286:Diagrama de máscara de sombra 

 

Figura 287:Mapa de sensores 
 

Figura 288:Isolinhas de UDI 

 

Figura 289:Curvas de iluminância mês de Junho -3fileira 

 

Figura290:Curvas de iluminância mês de Dezembro-3fileira 



119 

Arquitetura e luz natural 

 

TIPOLOGIA C (43) 

 

Figura 291:Perspectiva do modelo 
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Figura 292:Diagrama de máscara de sombra 

 

Figura 293:Mapa de sensores 

 

Figura 294:Isolinhas de UDI 

 

Figura 295:Curvas de iluminância mês de Junho -3fileira 

 

Figura296:Curvas de iluminância mês de Dezembro-3fileira 
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Figura 298:Diagrama de máscara de sombra 

 

Figura 299:Mapa de sensores 
 

Figura 300:Isolinhas de UDI 

 

Figura 301:Curvas de iluminância mês de Junho -3fileira 

 

Figura302:Curvas de iluminância mês de Dezembro-3fileira 
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Figura 304:Diagrama de máscara de sombra 

 

Figura 305:Mapa de sensores 

 

Figura 306:Isolinhas de UDI 

 

Figura 307:Curvas de iluminância mês de Junho -3fileira 

 

Figura308:Curvas de iluminância mês de Dezembro-3fileira 
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Figura 309:Perspectiva do modelo 
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Figura 310:Diagrama de máscara de sombra 

 

Figura 311:Mapa de sensores 

 

Figura 312:Isolinhas de UDI 

 

Figura 313:Curvas de iluminância mês de Junho -3fileira 

 

Figura314:Curvas de iluminância mês de Dezembro-3fileira 



123 

Arquitetura e luz natural 

 

TIPOLOGIA C (47) 

 

Figura 315:Perspectiva do modelo 

Orientação: Norte 

PAF: 80% 

Vidro Transparente, emissividade 90% 

Parede Cor verde 

Teto Branco (Alta refletância) 

Protetor Branco gelo 

Piso Cinza 

Fator de céu 

visível 

Média 

 

 

Figura 316:Diagrama de máscara de sombra 

 

Figura 317:Mapa de sensores 
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Figura 319:Curvas de iluminância mês de Junho -3fileira 

 

Figura320:Curvas de iluminância mês de Dezembro-3fileira 
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Figura 322:Diagrama de máscara de sombra 

 

Figura 323:Mapa de sensores 
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