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Resumo

RESUMO
O objetivo desta pesquisa foi avaliar o desempenho térmico de brises transparentes,
por meio de medidas em células-teste construídas em escala 1:1, na cidade de
Campinas, São Paulo.
Trata-se de um estudo que faz avaliação comparativa das temperaturas internas e
superficiais dos brises e do vidro da janela em seis células-teste, quatro delas
protegidas com brises transparentes horizontais e verticais combinados, constituídos
por vidros, outra protegida com brise-soleil metálico horizontal e uma sem dispositivo
de proteção solar, sendo esta considerada de referência.
Foram selecionados quatro tipos de vidro com diferentes características ópticas:
vidro float comum incolor, vidro impresso mini-boreal, vidro float comum azul e vidro
refletivo metalizado a vácuo prata médio.
Foi possível concluir que os brises de vidro refletivo prata, float azul e impresso
possuem um desempenho térmico similar entre si e ao brise metálico estudado, e
que o brise de vidro float incolor não apresenta um resultado de desempenho
térmico satisfatório. Com relação aos procedimentos de medidas de campo, foram
verificadas as modificações necessárias, para trabalhos futuros que tenham o
mesmo objetivo dessa pesquisa, ou similares a esse.
Além da avaliação do desempenho térmico, foi também iniciada uma avaliação do
desempenho luminoso dos brises. Por meio das medidas dos níveis de iluminação
natural dentro das células-teste constatou-se que o brise de vidro impresso
apresentou um ótimo desempenho luminoso e que o brise de vidro refletivo prata
reduziu significativamente a iluminância dentro da célula-teste, obtendo um
desempenho luminoso inferior até mesmo ao brise metálico.
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Abstract

ABSTRACT
This research intended to evaluate thermal performance of transparent solar
protections using measurements in full scale test cells, located in the city of
Campinas, São Paulo, Brazil.
Surface (window and shading device) and internal air temperatures were compared
for six test cells. One of them was unprotected, for reference purposes, another was
obstructed with a metallic shading device and the other four had transparent glass
horizontal and vertical shades installed.
Four different types of glass with different optical properties were selected: float clear
glass, mini-boreal printed glass, float blue glass and metallic silver reflective glass.
The results of the thermal appraisal showed that silver reflective glass, float blue and
printed glass shadings achieved similar performance, not very different to the ones
obtained for the metallic shading device. Therefore the float clear glass shading did
not attain a satisfactory result. The field measurements procedures were also
evaluated and test cells characteristics problems were identified, in order to suggest
changes for future research in this area.
This research began to evaluate light performance of the same solar protections. For
light performance evaluation were measured the daylight in the center of each test
cell and outside. It was concluded that printed glass shadings presented very good
results and silver reflective glass reduced the daylight inside the test cell.
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1.

INTRODUÇÃO

Em 1900, apenas 10% da população mundial vivia em cidades. Em 2000, esse
número aumentou para 50%. Segundo previsões do World Bank Group (2003),
daqui a 50 anos a população mundial será de 10 bilhões de habitantes e 75%
desses viverão em cidades. Sendo assim, fica clara a premissa de que o desafio do
novo milênio é desenvolver modelos de cidade que viabilizem a existência de
sociedades mais sustentáveis.
De acordo com a definição apresentada em 1987, em um documento internacional
produzido pelas Nações Unidas, desenvolvimento sustentável é aquele que permite
o atendimento das necessidades presentes sem comprometer a capacidade das
gerações futuras de satisfazerem suas próprias (BRUDTLAND REPORT, 1997).
Uma das grandes questões abordadas nas discussões acerca da sustentabilidade
ambiental é a energia. Nos últimos 20 anos o consumo mundial de energia
aumentou em quase 50 %. De acordo com dados da International Energy Agency
(2003) o consumo aumentará 30 a 40% até 2010, sendo que 20% dessa energia
será gerada a partir de combustíveis fósseis, cuja queima produz gases geradores
do chamado efeito estufa, principalmente o CO2. A emissão deste gás na atmosfera
é responsável por um aumento considerável da temperatura no planeta, além de
outras conseqüências como, por exemplo, o aumento das áreas desérticas e do
nível dos oceanos.
No Brasil, embora o consumo de energia não resulte necessariamente na emissão
de CO2, devido à composição da matriz energética, ele não está desvinculado da
questão ambiental. Pelo contrário, a grande participação das hidroelétricas torna o
impacto social e ambiental das represas e reservatórios uma importante
preocupação. Somado a isso, o Brasil sofre algumas restrições de abastecimento
energético que estão ocultas pelas desigualdades sociais, ou seja, se toda a massa
empobrecida do país utilizasse o mínimo de energia elétrica necessário para ter uma
vida digna, a energia elétrica gerada não seria suficiente (MEADOWS, 2004).
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Segundo Goldemberg (2001), o parque edificado brasileiro é responsável por 46%
do consumo energético nacional, sendo que, de acordo com Brandão (2004), o setor
residencial consome 22,6% dessa porcentagem, o setor comercial 14,2% e o setor
público 8,8%. Destaca-se que os setores residencial e comercial são os principais
responsáveis pelos altos índices de crescimento do consumo.
De acordo com Geller (1990), os sistemas de iluminação e condicionamento artificial
são os que mais consomem energia elétrica nas edificações do setor residencial e
comercial. No setor residencial, os sistemas de condicionamento artificial são
responsáveis por 32% do consumo de energia elétrica da edificação, os sistemas de
iluminação por 23% e dos e aquecimento de água por 26%. No setor comercial, os
sistemas de condicionamento artificial são responsáveis por 37% e os sistemas de
iluminação por 44%. Diante disso, é possível observar que dos sistemas que mais
consomem energia elétrica, dois estão relacionados ao condicionamento térmico e
luminoso e o terceiro (aquecimento de água) pode ter seu consumo reduzido com o
uso de energias renováveis.
Isso comprova que o projeto arquitetônico de uma edificação está diretamente ligado
ao seu consumo de energia. Um estudo realizado em Salvador sobre conservação
de energia em 82 edifícios comerciais foi apresentaddo essa verificação,
correlacionando o consumo de energia elétrica por área construída com a tipologia
das edificações. A classificação foi feita em função do percentual de área
envidraçada sobre a área total das fachadas (WWR- Window Wall Ratio)
(MASCARENHAS, 1995).
Os resultados obtidos indicaram que o grupo de edificações com fachadas
envidraçadas (WWR ≥ 40%) é nitidamente o que apresenta o maior consumo
energético, considerando que seu consumo médio anual é de 145,2 kWh/m², contra
96,0 kWh/m² das edificações com tipologias pesadas (WWR ≤ 20%) ou protegidas
parcial ou totalmente.
Desde a crise do petróleo, na década de 70, diversos esforços vêm sendo feitos
objetivando apropriar o uso de energia elétrica nos espaços construídos. Assim,
vários países iniciaram uma política de conservação de energia, criando uma
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normatização e uma legislação energética no setor das edificações. Destaca-se
como exemplo a Suíça, que, por meio de códigos de construção rigorosos, reduziu o
consumo das edificações para a metade do que era há 20 anos (GOLDEMBERG,
2001).
Além dos aspectos econômicos, a implantação de normas e legislações sempre foi
acompanhada de uma melhoria significativa das condições de conforto ambiental no
interior dos edifícios.
O conforto ambiental influi diretamente no estado de ânimo, na satisfação, na
qualidade de vida do usuário e na sua produtividade. Pesquisas realizadas,
recentemente, pela psicologia e pela medicina vieram comprovar tais suspeitas
mostrando que, de fato, a luz pode influenciar positivamente o bem-estar e o estado
emocional das pessoas (FONSECA, 2000).
Diante disso, verificou-se a necessidade de estudar dispositivos arquitetônicos que
protejam o edifício da radiação solar incidente, controlando o ganho de calor através
dos envoltórios, reduzindo, dessa maneira, a necessidade de utilização de
condicionamento artificial.
Entre os dispositivos de proteção solar optou-se por avaliar brises transparentes, já
que estes podem ser uma solução para a redução do ganho de calor dentro do
ambiente sem diminuir a visibilidade do exterior.
O brise de vidro deve atuar como um filtro, absorvendo ou refletindo a radiação
infravermelho-próxima incidente, mas deixando passar fração significativa da luz.
No exterior, normalmente se utilizam vidros incolores, porém para a realidade
climática brasileira, propõem-se brises de vidros refletivos, translúcidos e termoabsorventes.
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OBJETIVOS DA DISSERTAÇÃO
Esta pesquisa tem como objetivo geral avaliar o desempenho térmico de brises
transparentes constituídos por vidros, por meio de um estudo comparativo das
temperaturas internas e superficiais dos brises e do vidro da janela de seis célulasteste.
A dissertação de mestrado também apresenta os seguintes objetivos específicos:
•

Iniciar uma avaliação do desempenho luminoso dos brises, por meio de um
estudo comparativo entre os níveis de iluminação natural dentro das células-teste
e a iluminância externa;

•

Avaliar o desempenho térmico e luminoso de um brise metálico, aeroscreen,
fabricado pela Hunter Douglas, comparando esse aos desempenhos dos brises
transparentes;

•

Comparar os resultados das medidas com os dados de refletância e
transmitância medidos em laboratório e os dados de absortância calculados,
publicados por Caram (2002);

•

Registrar as dificuldades e dúvidas que surgiram durante o processo de medida
de campo.
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ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO
A Dissertação de Mestrado está divida em cinco capítulos. No capítulo 1, é definido
o objetivo geral da dissertação, e justificada a necessidade de estudar o tema.
No capítulo 2, são estabelecidas as bases teóricas do trabalho, estudando-se alguns
procedimentos de avaliação da eficiência dos dispositivos de proteção solar e o
comportamento dos vidros em relação à radiação solar. Nesse capítulo é também
definido o conceito de brise-soleil e abordadas as questões históricas relacionadas
ao seu surgimento e ao seu desenvolvimento na Arquitetura Carioca e Paulista.
No capítulo 3, é caracterizada a área de estudo e estabelecido todo o procedimento
de medida adotado nesta pesquisa. São descritas as células-teste construídas na
UNICAMP, os equipamentos e os dispositivos de proteção solar estudados.
No capítulo 4, são apresentados e discutidos os resultados das medidas de campo.
No capítulo 5, são apresentadas as considerações finais do trabalho e um sumário
das conclusões. São também indicadas as possibilidades de um aprofundamento e
trabalhos futuros.
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2.

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Esse capítulo está dividido em quatro partes. Na primeira parte são citadas algumas
definições do conceito de brise-soleil na arquitetura.
Na segunda parte é apresentado um breve histórico do brise-soleil, desde a sua
concepção, sua utilização na arquitetura moderna brasileira do Rio de Janeiro e de
São Paulo, até o seu uso nos dias de hoje.
Na terceira parte são abordados os procedimentos de avaliação dos dispositivos de
proteção solar, que foram separados em três grupos: procedimentos em modelos
físicos, métodos gráficos e modelos computacionais.
Na última parte é explicado o comportamento do vidro diante da radiação solar
incidente e definidos conceitos importantes para a avaliação do vidro, tais como:
fator solar, ganho de calor solar e coeficiente de sombreamento.

2.1.

DEFINIÇÃO DE BRISE-SOLEIL

Segundo Albernaz & Lima (2000), dispositivo de proteção solar ou de sombreamento
é qualquer elemento que possa oferecer sombra, incluindo desde uma simples
cobertura, até beirais, terraço varanda, muxarabis, marquises, toldos e até mesmo a
vegetação. Existem também dispositivos de proteção solar internos, tais como as
venezianas e as cortinas.
O brise soleil é um dispositivo arquitetônico de proteção solar externo à edificação,
também denominado quebra-sol, sun-breakers, pára-sol, quebra-luz, corta-luz ou
shading devices. Sobre a expressão brise soleil Corona & Lemos (1972) comenta:
“Termo de aplicação constante na linguagem comum da arquitetura
contemporânea brasileira, que provém do francês brise-soleil, cuja tradução
literal “quebra-sol”, apesar de designar a mesma coisa, não atingiu a
popularidade do vocábulo “brise”, que por isso mesmo deverá fazer parte da
nossa língua como aquisição definitiva” (CORONA & LEMOS, 1972, p.81).
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O brise-soleil é um dispositivo formado por uma ou mais lâminas, horizontais,
verticais ou combinadas, externas à edificação, que quando projetado corretamente
reduz a incidência de radiação solar na edificação. Desse modo, o brise permite
minimizar o ganho de carga térmica, otimizando o desempenho térmico da
edificação.
Além de atuar no desempenho térmico da edificação, os dispositivos de proteção
solar favorecem a boa distribuição da luz natural dentro do ambiente, controlando a
penetração da radiação solar direta e o excesso de luz natural difusa, contribuindo
também para o conforto luminoso.
Os brises podem ser constituídos em diferentes formas e dimensões. Os brises
horizontais geralmente respondem ao ângulo de altura solar e são mais eficientes
para grandes alturas solares, em épocas e horas do dia em que o sol está mais alto
na abóbada celeste. Os brises verticais dependem da variação do azimute solar
através do seu movimento ao redor do horizonte, sendo geralmente indicados para
bloquear a radiação com incidências oblíquas em relação à fachada. Os combinados
associam os elementos de ambos os tipos, sendo indicados para completar as
características dos brises horizontais e dos brises verticais (MARAGNO, 2000).
Quanto à mobilidade, os brises podem ser fixos ou móveis. Os brises fixos são
geralmente sistemas mais fáceis de instalar e manter, além de serem mais
econômicos. Porém os brises móveis, apesar de oferecerem as desvantagens de
uma necessidade maior de manutenção e custos, são dotados de lâminas que
podem acompanhar a trajetória solar, ficando ou não ao controle do usuário. O
grande problema em não automatizar o movimento do brise, permitindo aos usuários
ajustar a inclinação das placas é que, na maioria das vezes, esses não conseguem
acertar a inclinação adequada para o melhor desempenho do brise.
A Figura 1 ilustra um exemplo de um brise metálico horizontal móvel, de um edifício
projetado pelo escritório de arquitetura Norman Foster and parteners em Potzdamer,
e a Figura 2 ilustra um brise de vidro vertical fixo, do edifício Centro de Cultura
Judaica, projeto do arquiteto Loeb, em São Paulo.
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Figura 1 – Brise metálico horizontal móvel
Fonte: site Norman Foster

Figura 2 – Brise de vidro vertical fixo
Fonte: AMBRÓSIO et al., 2003

Segundo Fathy (1986), o brise é, na verdade, uma releitura da persiana, enquanto
que para Mindlin (1956), apesar de ser considerado uma imitação dos velhos e
tradicionais métodos de proteção contra o ofuscamento e o calor, ou seja, as
persianas do período colonial, a linguagem desse elemento extrapola a referência
histórica, trazendo uma base científica na sua elaboração e uma identidade e
estética próprias.
Para Maragno (2000), o brise é uma resposta às transformações arquitetônicas
introduzidas pelas possibilidades tecnológicas e pelos conceitos da arquitetura
moderna.
O brise-soleil descende das inúmeras formas de filtragem da luz desenvolvidas pela
arquitetura mediterrânea, fortemente marcada pela presença árabe: muxarabis1,
gelosias2, cobogós, varandas, beirais. São elementos que Le Corbusier assimila,
1

Muxarabi, herança do repertório arquitetônico árabe, que significa local onde se punham as bilhas a
fim de refrescar a água. Poderiam ocupar a fachada quase que inteira da habitação, em cuja verga se
vinha apoiar o prolongamento do telhado ou apenas em uma ou duas janelas (PINTO, 1975).
2
Gelosias: eram como armários de três faces em treliças de madeira que não atingiam a parte
superior do vão, com cimalhas no topo e tendo por de trás janelas rasgadas (PINTO, 1975).
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revelando um crescente fascínio pelo ambiente caloroso da região. A Figura 3, a
Figura 4, a Figura 5 e a Figura 6 ilustram alguns exemplos de dispositivos de
filtragem da radiação solar utilizados na arquitetura mourista.

Figura 3 – Damascus – Mosteiro de umayyads
Fonte: BARRUCAND & BEDNORZ, 1992

Figura 4 – Cordova – Janela do Mosteiro
Fonte: BARRUCAND & BEDNORZ, 1992

Figura 5 – Alhambra - Arquitetura Mourista
Fonte: BARRUCAND & BEDNORZ, 1992

Figura 6 - Banheiro do Palácio em Alhambra
Fonte: BARRUCAND & BEDNORZ, 1992

Corona & Lemos (1972) definem o brise:
“Elemento arquitetônico de proteção solar, com a finalidade principal de
interceptar os raios solares, quando estes forem inconvenientes. (...). O
elemento arquitetônico com função de quebrar a direção dos raios solares já
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comparece em muitas arquiteturas, mesmo de épocas mais remotas. Porém
do gênero placas horizontais ou verticais, móveis ou fixas, com nome
específico de “brise soleil”, constitui uma sistematização criada por Le
Corbusier para um de seus projetos em 1933. Tendo o mestre
contemporâneo aplicado esses elementos para o Ministério da Educação no
Rio de Janeiro, ficam eles decididamente incorporados à arquitetura
brasileira. Oscar Niemeyer aplicou brise móvel e vertical na Obra do Berço,
no Rio, e, 1937. Logo após surgia o brise vertical fixo empregado por M. M.
Roberto no edifício da Associação Brasileira de Imprensa, também no Rio.
Variação do tipo fixo, foi aquele usado no Pavilhão do Brasil na Feira
Mundial de Nova York em 1939 por Lucio Costa e Oscar Niemeyer. Daí por
diante, os arquitetos brasileiros conscientes da importância e da excelência
desses elementos especiais na arquitetura brasileira, passaram a usá-los
nas diversas soluções que hoje se revestem de características bem
nacionais” (CORONA & LEMOS, 1972, p.81).
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2.2.

EMBASAMENTO HISTÓRICO

No início do século XX, o desenvolvimento tecnológico possibilitou a construção de
estruturas independentes dos elementos de vedação permitindo a utilização do vidro
em superfícies cada vez maiores, até chegar às fachadas totalmente envidraçadas.
Olgyay (1957) descreve:
“A parede, em seu indiferenciado significado, era ainda fortemente
associada com materiais pesados que servem para fechamento e suporte de
carga (...) Com o uso do concreto e do aço este duplo papel da parede
tornou-se articulado. E as tarefas de levar as cargas e de controlar o
ambiente interno da edificação tornaram-se separadas. Inevitavelmente, a
pele nasceu com a invenção do esqueleto” (OLGYAY, 1957, p.6).
Costa (1936) comenta:
“Assim, aquilo que foi – invariavelmente - uma espessa muralha durante
várias dezenas de séculos, pôde, em algumas dezenas de anos, graças à
nova técnica, transformar-se [...] em uma simples lâmina de crista” (COSTA,
1936, p.6).
A utilização do vidro proporcionava uma total integração visual dos espaços internos
e externos, além de um efeito plástico adequado aos princípios da arquitetura
moderna.
Porém essas vantagens eram acompanhadas da perda de qualidades anteriormente
oferecidas pelas paredes maciças, como a inércia térmica. Ao mesmo tempo
técnicas naturais de controle ambiental foram esquecidas e substituídas pelas
possibilidades de incorporação de climatização e iluminação artificiais (MARAGNO,
2001).
A invenção do condicionamento artificial e da lâmpada elétrica possibilitou o
surgimento de uma arquitetura desvinculada do clima local, aumentando
excessivamente o consumo de energia elétrica das edificações.
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Houve até um momento em que o ímpeto do desenvolvimento tecnológico
transcendeu o seu limite, acreditando na ilusão da natureza dominada, quando B.
FULLER propõe para Manhattan um domo geodésico, condicionado artificialmente,
com duas milhas de diâmetro, como ilustrado na Figura 7 (MOURA, 2004).
Fuller afirma que através dos princípios descobertos nas medições feitas na
natureza, seria possível o domínio e previsão das condições climáticas dia e noite
(FULLER, 1970).

Figura 7 – Domo proposto por Fuller, para a ilha de Manhattan
Fonte: FULLER, 1970

Porém não foram todos os arquitetos desta época que produziam arquitetura
desvinculada do clima, pelo contrário, muitos arquitetos da denominada arquitetura
moderna buscaram exemplos na arquitetura vernacular3 e também na arquitetura
mediterrânea de como proteger a edificação do excesso de radiação solar, ou outro
aspecto desfavorável do clima.

3

Arquitetura vernacular – aquela que utiliza os materiais disponíveis em uma determinada região e/ou
técnicas de construção tradicionais de uma cultura”(Holanda, 1999).
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É possível, por exemplo, identificar nas obras e relatos de Le Corbusier a sua
preocupação em adequar a arquitetura ao clima. Os cinco pontos de uma nova
arquitetura, a função termo reguladora dos tetos jardim, a idealização dos brises e a
abordagem dos problemas urbanísticos comprovam isso. A Figura 8 apresenta
alguns croquis produzidos por Le Corbusier que ilustram sua preocupação com o
excesso de radiação solar em seus projetos.

Figura 8 – Croquis produzidos por Le Corbusier
Fonte: OLGYAY, 1963

Em 1933, ao desenvolver projetos habitacionais para Argel, Le Corbusier buscou
elementos estruturais que protegessem a superfície vertical da incidência direta da
radiação solar, propondo um brise-soleil fixo formado por uma malha ortogonal de
lâminas de concreto.
Porém foi apenas em 1936, no projeto do edifício do Ministério da Educação e
Saúde no Rio de Janeiro, que Le Corbusier teve a oportunidade de ver concretizado
o idealizado brise-soleil. Le Corbusier deparou com a contradição entre a desejável
visibilidade da paisagem e a necessidade de controle da radiação.
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Apesar do brise ter sido indicado por Le Corbusier, na qualidade de consultor, o
desenvolvimento da solução definitiva coube à equipe local liderada por Lucio Costa.
A equipe era formada pelos arquitetos Oscar Niemeyer, Affonso Reidy, Carlos Leão,
Jorge Moreira e Ernâni Vasconcelos. Nenhum dos riscos deixados pelo arquiteto
francês registra a aplicação desse elemento, mas sabe-se que era sua intenção
utilizar uma trama reticulada à imagem de uma colméia, nas faces norte e leste
(L’ARCHITECTURE D'AUJOURD'HUI, 1952).
A equipe carioca mudou a disposição do edifício e a orientação das fachadas
principais, ficando uma fachada voltada para o sul totalmente envidraçada, como
ilustra a Figura 10, e a outra voltada para o norte recebendo proteção de brises
horizontais e verticais, como ilustra a Figura 9.

Figura 9 - Ministério da Educação, Rio de
Janeiro, 1940 - Fachada Norte
Fonte: Goodwin, 1943

Figura 10 - Ministério da Educação, Rio de
Janeiro, postal dos anos de 1940- Fachada Sul
Fonte: Bruand, 1981

No memorial do projeto, os arquitetos comentam:
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“De acordo com a disposição do bloco, as salas de trabalho ficaram
orientadas para SSE e NNO. Na face SSE, insolada fracamente em alguns
dias do ano, pela manhã, adotou-se grandes caixilhos envidraçados até o
teto, que permitem perfeitas condições de ventilação e iluminação, além de
agradável vista para a Bahia, serão utilizadas nos mesmos cortinas de
réguas de madeira para graduar a intensidade luminosa.
Na face NNO, insolada quase todo o ano durante as horas de expediente, foi
adotado um sistema de proteção que importa examinas, passando em
revista, preliminarmente, os processos até então usados, para mostrar
alguns de seus inconvenientes.
Os sistemas de proteção mais conhecidos entre nós são os de varanda e
cortina. O tipo de proteção por varandas, quando usados em edifícios desse
gênero, apresenta sérios inconvenientes de ordem técnica e econômica,
pelos problemas de ventilação que acarreta e pela área de construção
praticamente perdida que representa. (...). As cortinas de enrolar, das quais
diversos tipos são usados aqui no Rio, além de apresentarem desvantagens
equivalentes, dariam ao conjunto o aspecto comum de apartamentos, o que,
no caso, seria lamentável.
Restando, portanto, uma única solução, o brise-soleil proposto por Le
Corbusier para Argel. Consiste este sistema em uma série de placas
adaptadas à fachada, a fim de protegê-la dos raios solares, em disposição a
ser estudada de acordo com os casos apresentados. Tornava-se, entretanto,
indispensável, uma vez que até então não fora usado este meio de proteção,
elaborar estudos cuidadosos do tipo a ser empregado.
A inclinação do sol e a sua trajetória em relação à fachada insolada estavam
a indicar que o sistema de proteção preferível deveria ser construído por
placas horizontais, pois de uma forma, seríamos forçados a adotar vãos
diminutos, acarretando perda de visibilidade. Por outro lado, verificamos que
a adoção de placas fixas, se bem que pudesse resolver o problema de
insolação, seria menos satisfatória no tocante à iluminação, pois, tendo sido
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calculada para os dias claros, resultaria por força deficiente nos dias
sombrios, obrigando ao uso da luz elétrica em horas que outros prédios
poderiam dispensá-la.
Além disso, consideramos que, sendo a direção dos raios solares variável
em relação à fachada, o melhor sistema de evitá-lo, deveria ser móvel. Com
essas razões e baseados em experiências feitas com os melhores
resultados, decidimos empregar também um processo semelhante que
garantisse em qualquer hora e dia disposição adequada às necessidades do
trabalho.
O sistema empregado no edifício do MES consiste em lâminas verticais fixas
de concreto, ligadas aos pisos e placas horizontais basculantes de eternite,
armadas em ferro.
As placas horizontais ficarão afastadas de 0,5m das esquadrias, formando
um vazio para tiragem do ar, a fim de evitar a entrada de calor por irradiação
nas salas de trabalho, e tendo as verticais somente dois pontos de contato
com a estrutura, ainda para evitar um conjunto rígido que facilitaria a
transmissão de calor.
As básculas serão constituídas por placas duplas de cimento-amianto, cujas
propriedades isotérmicas são conhecidas.”4
A novidade estava na invenção das placas horizontais reguláveis que, tratadas em
material e cor diferentes do restante da estrutura, placas de fibrocimento pintada de
azul, conferiam grande dinamismo à fachada, aparecendo como elemento
arquitetônico de grande modernidade.

4

Memorial descritivo do Ministério de Educação e Saúde publicado na revista Arquitetura e
Urbanismo, julho-agosto de 1939. Republicado em Lucio Costa: Sobre Arquitetura, volume 1
(coletânea de textos de Lucio Costa organizado por Alberto Xavier), Centro dos Estudantes
Universitários de Arquitetura, Porto Alegre, 1962, e posteriormente em Lucio Costa: Registro de uma
vivência, Empresa das Artes, São Paulo, 1995.
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A Figura 11 ilustra a penetração da luz dentro do edifício do Ministério da Educação
e Saúde, a Figura 12 mostra em detalhe o brise-soleil da fachada norte e a Figura 13
apresenta um croqui do estudo de insolação produzido pelos arquitetos da obra.

Figura 11 – Detalhe interno da fachada do
Ministério da Educação
Fonte: GOODWIN, 1943

Figura 12 – Ministério da Educação, Rio de
Janeiro, 1940 – Detalhe brise
Fonte: GOODWIN, 1943

Figura 13 – Croquis de Oscar Niemeyer para a solução adotada no Ministério da Educação
Fonte: LEMOS & CORONA, 1979

Para Lucio Costa, o edifício do Ministério é o marco definitivo da nova arquitetura
brasileira, onde, pela primeira vez, a doutrina e as soluções preconizadas por Le
Corbusier tomaram corpo na sua feição monumental (COSTA, 1951 apud XAVIER,
1987).
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Costa (1987) ainda comenta:
“Le Corbusier foi o único daqueles arquitetos da época – o Groupius, o Mies
Van Der Rohe – que fez uma abordagem completa do Movimento Moderno,
do ponto de vista social, tecnológico, plástico, das artes”.
Segundo Yves Bruand, três pontos básicos podem ser extraídos da atividade de Le
Corbusier junto à equipe brasileira: a metodologia de trabalho, a preocupação com
os problemas formais e valorização dos elementos locais.
A presença de Le Corbusier no Brasil contribuiu para que os arquitetos locais
compreendessem que seus princípios não poderiam ser aplicados simplesmente,
como se fossem um molde.
No edifício do Ministério da Educação e Saúde foram aplicados todos os princípios
de Le Corbusier: o terraço jardim, a pele de vidro, a estrutura independente, a planta
livre e o uso de pilotis. Nesse edifício, além dos brises, estão presentes também
características que passaram a compor a arquitetura brasileira, como as formas
livres, a integração dos espaços internos e externos, as curvas e a estrutura com
intenção plástica.
É importante destacar que a ausência de proteção na fachada Sul no edifício do
Ministério da Educação e Saúde deve-se à crença que existia de que não é preciso
proteger esta fachada da radiação solar incidente. Porém, em edifícios situados
entre as latitudes 10° e 35° existe uma necessidade de se proteger a fachada Sul,
devido à incidência de radiação solar no período de verão.
Nesse mesmo ano, 1936, os irmãos Marcelo e Milton Roberto venceram o concurso
da nova sede da Associação Brasileira de Imprensa com um projeto que previa um
brise-soleil constituído de lâminas verticais oblíquas em alumínio, recobrindo as duas
fachadas voltadas para a rua. Por motivos de economia, o alumínio acabou sendo
substituído pelo concreto durante a execução do projeto, como ilustrado na Figura
14 e na Figura 15. Assim mesmo, trata-se do primeiro projeto a propor faixas
contínuas de lâminas paralelas, em lugar da trama ortogonal de placas de concreto.
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Destaca-se que as fachadas voltadas para a rua são adjacentes, desta maneira,
como foi dado o mesmo tratamento de proteção solar para ambas, o brise-soleil que
funciona para proteger uma fachada, não tem o mesmo desempenho na outra.
Infelizmente o fato do edifício não possuir o tratamento das fachadas diferenciado se
repete em vários casos, desde a arquitetura moderna até os dias de hoje.

Figura 14 - Associação Brasileira de Imprensa,
Rio de Janeiro, 1936.
Fonte: GOODWIN, 1943

Figura 15 - Associação Brasileira de Imprensa,
Rio de Janeiro, 1936.
Fonte: GOODWIN, 1943

Bruand (1981) destaca a importância do edifício do ABI:
“Não se pode evidentemente colocar a sede da ABI no mesmo plano que o
Ministério da Educação. Apesar de sua qualidade, não atingiu a excelência
das soluções funcionais, o perfeito equilíbrio e a pujança plástica do
Ministério; aliás, nem podiam atingi-las, pois os meios postos à disposição
dos arquitetos, longe de serem iguais, faziam com que a balança pendesse
muito mais para o lado do segundo edifício. As repercussões de um e de
outro, tanto no plano psicológico quanto no material, tampouco são

Anna Christina MIANA
Avaliação do desempenho térmico de brises transparentes: Ensaios em células-teste

Revisão Bibliográfica
Embasamento histórico

29
comparáveis; mas não resta dúvida de que desempenhou um papel capital,
tendo marcado uma etapa decisiva no surgimento da nova arquitetura”
(BRUAND, 1981, p.96 ).
Em 1937, Oscar Niemeyer empregou o sistema de brise-soleil na Obra do Berço,
construída no bairro da Gávea no Rio de Janeiro, Figura 16 e Figura 17. Segundo
Mindlin (1999) e Cavalcanti (2001) o projeto do brise proposto por Niemeyer era
originalmente composto por elementos vazados tipo colméia, com placas horizontais
inclinadas. Porém depois de instalado, percebeu-se a ineficiência do dispositivo que
permitia a penetração de sol nas salas. Diante disso, o arquiteto substituiu o
dispositivo de proteção solar por um brise vertical móvel, semelhante à solução do
edifício da Associação Brasileira de Imprensa, adotada pelos irmãos Roberto.
Geralmente o brise móvel é mais eficiente que o brise fixo, pois permite um maior
controle da radiação solar incidente. Porém, pode acontecer de os usuários
abandonarem o brise em uma inclinação que não seja a recomendada,
comprometendo o desempenho do dispositivo de proteção. Somado a isto, destacase o problema da manutenção, que exige cuidados e gastos.

Figura 16 – Obra do Berço, Rio de Janeiro, 1937
Fonte: GOODWIN, 1943
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Figura 17 – Obra do Berço, Rio de Janeiro,
1937 – Fachada principal
Fonte: GOODWIN, 1943

Figura 18 – Obra do Berço, Rio de Janeiro,
1937 – detalhe brise
Fonte: GOODWIN, 1943

Outra obra que merece destaque é o Conjunto Residencial do Pedregulho, Rio de
Janeiro, projetado por Affonso E. Reidy, em 1947-1952. O bloco residencial A é
formado por um edifício sinuoso do 260m de comprimento, protegido da insolação
na fachada noroeste posterior por tijolos vazados que funcionam como treliças. Atrás
dessa fachada há um corredor de acesso aos apartamentos, que aumenta a
proteção à radiação solar direta, além de permitir a ventilação permanente.
O bloco residencial B, de apartamentos duplex, Figura 20 e Figura 19, possui uma
fachada protegida do excesso de insolação por varandas, e a outra, pelo corredor de
acesso aos apartamentos. Cavalcanti (2001) descreve:
“A varanda alterna um fechamento em grades de ferro baixas e cobogós,
enquanto que os quartos são ventilados por janelas altas que aparecem
como uma fita nas fachadas. O corredor de acesso aos apartamentos
protege a área de estar da insolação mais desfavorável e a presença de
janelas nas fachadas opostas propicia a ventilação cruzada no setor dos
quartos” (CAVALCANTI, 2001).
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Em Bonduki (2000) Affonso Reidy e Carmem Portinho deixam claras as suas
preocupações com o desempenho térmico das residências do conjunto proposto:
“Foram adotados diversos tipos de dispositivos para corredores do excesso
de insolação e procurou-se, sempre que possível, assegurar a ventilação
transversal. As faces mais castigadas pelo sol foram protegidas com quebrasol de diferentes tipos: móvel de eixo vertical ou horizontal, conforme a
orientação oeste ou norte (...); peças de terracota de diferentes tipos –
quadrados, retangulares, hexagonais (...); e blocos de cimento (...). Para
corrigir o excesso de insolação dos compartimentos situados na face oeste
dos blocos A e B, foram usadas venezianas de madeira, tipo guilhotina
equilibrada, no bloco A e basculantes nos blocos B1 e B2” (BONDUKI,
2000).

Figura 19 – Conjunto Residencial do
Pedregulho, Rio de Janeiro – detalhe brise
Fonte: OLGYAY, 1963

Figura 20 – Conjunto Residencial do Pedregulho
bloco B, Rio de Janeiro – detalhe brise
Fonte: OLGYAY, 1963

Para o pavilhão do Brasil na feira mundial de Nova York, os arquitetos Lucio Costa e
Oscar Niemeyer propuseram para a fachada Sul um painel fixo em formato de
colméia, como mostram a Figura 21 e a Figura 23.
Através de uma análise utilizando o método do traçado de máscara, foi possível
verificar a eficiência total do brise para essa fachada, nesta latitude. A Figura 22
ilustra a máscara produzida por este brise.
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Figura 21 – Pavilhão do Brasil, Nova York, 1939 – Fachada principal
Fonte: GOODWIN, 1943

Figura 22 – Pavilhão do Brasil, Nova York, 1939
– máscara brise
Fonte: OLGYAY, 1963

Figura 23 – Pavilhão do Brasil, Nova York, 1939
– detalhe brise
Fonte: OLGYAY, 1963

Outra contribuição importante proposta pelo arquiteto Lucio Costa são os edifícios do
Parque Guinle, construído em 1954, no Rio de Janeiro. Como ilustra a Figura 24,
nesse projeto o arquiteto teve que optar por uma implantação desfavorável para a
insolação, em função da posição do parque e da proposta paisagística do francês
Conchet, de 1916.
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Diante disto, Lucio Costa decide adotar um tratamento das fachadas oeste,
dividindo essas em quadros retangulares, aplicando-se diversas formas de
dispositivos da controle a radiação solar: os brises verticais, inclinados 45º, tijolos
vazados, treliças de madeira e painéis de cobogós de cerâmica, ilustrado na Figura
26 (Mindlin, 1999) e (Cavalcanti, 2001).
Analisando a máscara de sombra gerada pelos brises verticais, Figura 25,
sobreposta à carta solar para a latitude do Rio de Janeiro, verifica-se que os brises
verticais só protegem a fachada nos horários próximos às 12horas no verão,
primavera e outono e até às 15h 30min no inverno.
Porém o projeto possui uma varanda frontal que complementa o desempenho dos
brises e demais dispositivos de proteção solar utilizados, que ainda atuam no
controle da ventilação, e na estética do edifício.

Figura 24 – Parque Guinle, Rio de Janeiro, 1954 – croqui do conjunto
Fonte: OLGYAY, 1963

Figura 25 – Parque Guinle, Rio de Janeiro, 1954
– máscara brise
Fonte: OLGYAY, 1963

Figura 26 – Parque Guinle, Rio de Janeiro, 1954
– detalhe da combinação das proteções solares
Fonte: OLGYAY, 1963
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A arquitetura moderna brasileira é fruto de um processo histórico complexo. A
extensão territorial do país e a sua diversidade cultural fizeram com que a eclosão
da arquitetura moderna brasileira não ocorresse a partir de um único centro de
irradiação, mas que tivesse diversos eventos fundamentais que dinamizaram o seu
desenvolvimento.
Para Bruand (1981), a eclosão da arquitetura moderna no Rio de janeiro teve seu
ponto de partida na reforma da Escola Nacional de Belas Artes, e em São Paulo
aconteceu a partir da semana de 1922, e das obras inaugurais de Gregori
Warchavchik e de Flávio de Carvalho.
Os arquitetos da chamada Escola Paulista também tiveram uma grande importância
na arquitetura moderna brasileira. Arquitetos como Rino Levi, Gregori Warchavchik,
J. Vilanova Artigas, Roberto Cerqueira César, Adolf Franz Heep, Oswaldo Bratke
entre outros também utilizaram os dispositivos de proteção solar em algumas de
suas obras durante o período da arquitetura moderna paulista.
Apesar da criação de diversos dispositivos de proteção solar durante a arquitetura
moderna, foi o brise-soleil o que mais se destacou, sendo utilizado até hoje nas mais
diferentes formas e materiais.
O arquiteto Rino Levi e seus associados sempre apresentaram uma preocupação
com a proteção eficaz contra o excesso de insolação. Utilizou sistematicamente
diversos tipos de brises nos edifícios altos, destinados a abrigar escritórios sem
preocupar-se com as recentes possibilidades oferecidas pela fabricação de vidro
refratário, considerado por ele oneroso e insuficiente. Esta posição, ditada por
considerações de ordem racional e econômica, não constituía de modo algum uma
rejeição ou um desconhecimento dos progressos técnicos realizados pela indústria;
pelo contrário, Rino Levi e a sua equipe sempre foram sensíveis a esse aspecto, e o
melhor exemplo disso é a adoção de uma fachada totalmente envidraçada,
protegida com brises, no projeto do Banco Sul-Americano, atual Banco Itaú, na
Avenida Paulista, construído nos anos 60, Figura 27.
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O edifício da Banco Itaú possui as duas maiores fachadas voltadas para Sudeste e
Noroeste, protegidas por brises horizontais móveis, deslocados 1m da fachada. Este
afastamento da fachada é importante para o desempenho térmico da edificação, já
que o calor retido nas placas do dispositivo de proteção solar é dissipado pela
ventilação. Caso o brise estivesse em contato com a fachada, parte desse calor
seria transmitida para a edificação por condução.
Outro detalhe que faz dessa obra um bom exemplo da preocupação em adequar a
arquitetura ao clima do local ao qual ela se insere é o tratamento diferenciado das
fachadas. Em decorrência da exposição à radiação solar a fachada voltada para a
avenida Paulista e a oposta a ela são totalmente opacas, como ilustra a Figura 28.
Um estudo realizado nos anos 80 mostrou que esse edifício era o que menos
consumia energia elétrica, dentre os que foram analisados, todos na Avenida
Paulista, em São Paulo (ROMÉRO, 2001).

Figura 27 - Banco Sul- Americano (atual Banco
Itaú), São Paulo, 1965.

Figura 28 - Banco Sul- Americano (atual Banco
Itaú), São Paulo, 1965.

Fonte: BRUAND, 1981

Fonte: BRUAND, 1981
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Além do Banco Sul – Americano, outras obras do arquiteto Rino Levi e seus
associados, na cidade de São Paulo, também ilustram a preocupação do arquiteto
em proteger do excesso de radiação solar as superfícies transparentes.
Em 1961, Rino Levi, Roberto Cerqueira César e Luis Roberto de Carvalho Franco
projetaram o Edifício Plavinil - Elclor, na Alameda Santos, em São Paulo, ilustrado
na Figura 29.
“Pela primeira vez adotada num edifício de escritórios, esta solução opõe-se
à tendência comum das caixas de vidro desprotegidas, de duvidosa eficácia
em nosso meio, tomadas que são de modelos estrangeiros. Um envoltório
de elementos vazados de cerâmica, que guarda parentesco com o
tratamento utilizado em 1948 por Lucio Costa nos edifícios do Parque Guinle
e por Reidy no Conjunto do Pedregulho, protege as faces NE, NO e SO”
(XAVIER, 1983, p.58).

Figura 29 – Edifício Plavinil - Elclor, São Paulo, 1961
Fonte: XAVIER, LEMOS & CORONA, 1983
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Os mesmos arquitetos Rino Levi, Roberto Cerqueira César e Luis Roberto Carvalho
Franco venceram o concurso fechado do Edifício Sede da FIESP-CIESP-SESI,
ilustrado na Figura 30.
O projeto propõe dois blocos superpostos separados por um andar em pilotis ao
nível da Avenida Paulista. A forma piramidal adotada no bloco superior foi justificada
pelos arquitetos, entre outras, por razões de ordem plástica, pela sua originalidade e
destaque na paisagem urbana, e de ordem técnica, garantindo maior iluminação dos
andares inferiores, pelo progressivo recuo dos andares altos.
Os autores do projeto acreditavam na necessidade de adotar um caixilho de piso a
teto para iluminar os salões de grandes dimensões, e a solução eficiente para não
comprometer o desempenho térmico da edificação seria interceptar a radiação solar
antes dessa atingir a edificação. Sendo assim, foi estudada uma grelha contínua de
elementos padronizados de alumínio extrudado. A grelha é afastada do caixilho com
a intenção de não deixar que os elementos aquecidos transmitam calor para dentro
do ambiente por condução. Além disso, esse espaço é destinado para a limpeza
externa dos vidros.
Assim como o Edifício Plavinil – Elclor e o Edifício Sede da FIESP-CIESP-SESI, os
autores dessa obra optaram por criar um envoltório de dispositivos de proteção solar
em toda a edificação, porém atribuído o mesmo tratamento para as fachadas,
independente da sua orientação. Esta solução não comprometeu o desempenho
térmico do edifício, em decorrência do dimensionamento e do tipo de proteção solar
adotado.
Outro exemplo similar é o Edifício Sede da CBPO, construído em 1968, em São
Paulo, ilustrado na Figura 31. Os arquitetos R. N. Rocha Diniz e Sidônio Porto
decidiram por fechar as quatro fachadas com elementos pré-moldados, reduzindo,
nesse caso, a um único tipo de peça. Esses elementos vazados medem 3,0m x
1,35m e são apoiados na estruturas, ligadas entre si por pilaretes. Esses elementos
não são propriamente dito, brises, porém também apresentam a função de reduzir a
incidência de radiação solar direta nas superfícies transparentes. Eles possuem a
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profundidade de 0,60m e as quatro faces chanfradas, criando um plano recuado de
0,90m x 1,35m, onde são assentados os vidros.

Figura 30 – Edifício Sede da FIESP-CIESPSESI, São Paulo, 1969
Fonte: XAVIER, LEMOS & CORONA, 1983

Figura 31 – Edifício Sede da CBPO, São Paulo,
1968
Fonte: XAVIER, LEMOS & CORONA, 1983

Em 1951 são inaugurados o Palácio da Indústria e os Palácios das Nações e
Estados no Parque do Ibirapuera, em São Paulo, projetados pelos arquitetos Oscar
Niemeyer Zenon Latufo, Helio Uchoa e Eduardo Knesse Mello.
O Palácio da Indústria, ilustrado na Figura 32 e na Figura 33, atualmente
denominado Prédio da Bienal, possui as dimensões de 250m x 50m, orientado na
sua maior dimensão para as fachadas noroeste e sudeste.
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A sobriedade do tratamento externo contrasta com a visão dinâmica de seu interior
(XAVIER, LEMOS & CORONA, 1983). A fachada noroeste era protegida no primeiro
pavimento por uma marquise, e nos demais por brises verticais de alumínio. A
marquise apresenta uma eficiência melhor que a dos brises, já que estes últimos
impediam a radiação solar direta apenas nos horários próximos às 12horas,
enquanto que a marquise protegia a fachada noroeste envidraçada das 12horas até
o meio da tarde no verão e das 10h30min até o princípio da tarde no inverno.
Atualmente os brises verticais foram removidos e esse prédio está bastante
descaracterizado (XAVIER, LEMOS & CORONA, 1983).

Figura 32 – Palácio da Indústria, Parque Ibirapuera, São Paulo, 1951
Fonte: INSTITUTO TOMIE OHTAKE, 2004

Figura 33 – Palácio da Indústria, Parque Ibirapuera, São Paulo, 1951
Fonte: INSTITUTO TOMIE OHTAKE, 2004
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Os palácios das Nações e dos Estados, Figura 34, também estão hoje muito
descaracterizados, talvez devido à mudança de uso.
Além da imponente marquise que protege as superfícies envidraçadas do primeiro
pavimento, os outros andares combinam brises horizontais e verticais que
desempenham sua função de dispositivo de proteção solar e ainda compõem a
estética da edificação.
Tanto a marquise quanto os brises horizontais e verticais que protegem a fachada
nordeste apresentam uma eficiência total durante quase todo o ano.

Figura 34 – Palácio das Nações e dos Estados, Parque Ibirapuera, São Paulo, 1951
Fonte: INSTITUTO TOMIE OHTAKE, 2004

Além dos edifícios comerciais, alguns edifícios residenciais também utilizaram
dispositivos de proteção solar. Como exemplo pode-se citar o edifício Copan,
projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer. O edifício possui uma forma sinuosa,
orientada na sua maior proporção para as fachadas norte e sul, como pode ser visto
na Figura 35, na Figura 36 e na Figura 38. Toda a fachada norte é protegida por
brises horizontais fixos que acompanham a forma da edificação, apresentando a
eficiência desejada, Figura 37.
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Niemeyer (2005) comenta: "As placas horizontais protegem o edifício e a forma
adotada, a solução preferida".

Figura 35 – Copan, São Paulo, 1951
Fonte: INSTITUTO TOMIE OHTAKE, 2004

Figura 36 – Copan, São Paulo, 1951
Fonte: INSTITUTO TOMIE OHTAKE, 2004

Figura 37 – Copan, São Paulo, 1951
Fonte: INSTITUTO TOMIE OHTAKE, 2004

Figura 38 – Copan, São Paulo, 1951
Fonte: XAVIER, LEMOS & CORONA, 1983
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Para Mindlin (1999), dois fatores contribuíram para o desenvolvimento da
arquitetura moderna brasileira: a pesquisa sobre os problemas de insolação e o
desenvolvimento da técnica do uso do concreto armado, e comenta:
“(...) os novos arquitetos do Brasil estão criando arquitetura do sol. Do sol,

porque foi no estudo do fato primário da luz no controle da insolação que se
assentaram as primeiras realizações concretas da nossa arquitetura. Foi
assim que nasceram o ABI, o Ministério da Educação, a Estação de Hidros e
tantas outras obras que a crítica internacional consagrou como a escola
brasileira. Foi a corajosa aplicação de um ponto de vista intransigentemente
orgânico aos nossos problemas locais que surgiram esses edifícios cheios
de luz e ar apontados em todo os países como exemplo aos arquitetos de
hoje (...)”(MINDLIN, 1999, p.172).
Goodwin (1943) também observa:
“Embora os primeiros ímpetos modernos tenham chegado por importação,
bem logo o Brasil achou um caminho próprio. A grande contribuição para a
arquitetura nova está nas renovações destinadas a evitar o calor e os
reflexos luminosos em superfícies de vidro, por meio de quebra-luzes
externos especiais (...) Tendo que receber de chapa o rude sol das tardes de
verão, os grandes edifícios, em geral, ficam como um forno, dada a proteção
insuficiente de suas janelas de folhas semi-cerradas (...) é interessante
verificar como os brasileiros fizeram face ao importantíssimo problema, cujo
estudo foi o que animou a nossa viagem” (GOODWIM, 1943, p.84).
Porém vale ressaltar a crítica de alguns historiadores como, por exemplo, Max Bill,
ao uso do brise-soleil apenas para atender aos aspectos estéticos. A crítica é
considerada exagerada, porém destaca a utilização do brise em muitos edifícios
visando mais ao seu caráter plástico e simbólico, do que à sua função com relação
ao conforto ambiental.
Apesar da “massificação” do brise-soleil e de outros elementos característicos da
arquitetura moderna ter acontecido, esse período da história da arquitetura brasileira
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apresenta alguns exemplo de uma arquitetura consciente, adequada ao clima e ao
meio ao qual ela se insere.
É possível dizer que o movimento moderno teve um saldo positivo em relação à
postura adotada pelos arquitetos frente às questões do controle da radiação solar.
Foram bastante consideráveis as soluções que surgiram como forma de amenizar a
incidência solar nas fachadas transparentes dos edifícios. Estes mestres não
deixaram para a arquitetura atual um conjunto de obras e de regras a serem
seguidas como exemplos de edificações sempre bem solucionadas termicamente,
mas deixaram muitos modelos experimentais com os quais se pode aprender.
Numa época em que nem existia o termo Desenvolvimento Sustentável, alguns
exemplos da arquitetura moderna brasileira souberam dar respostas mais
condizentes com seu significado que muitas obras atuais, e talvez seja pertinente
recuperar certos momentos dessa arquitetura. Um olhar para a história pode ser útil
e indicar paradigmas a serem aprimorados para atender às necessidades presentes
(MOURA, 2004).
Porém, infelizmente, a arquitetura moderna brasileira não é constituída apenas de
bons exemplos relacionados à arquitetura comprometida com o meio ambiente. Pelo
contrário, nesta mesma época o baixo custo da energia, o surgimento da estrutura
independente e o desenvolvimento das indústrias de vidro contribuíram para a
construção de edifícios condicionados artificialmente às custas de um alto consumo
energético.
O envoltório dos edifícios altos presentes nos grandes centros metropolitanos deixou
se ser de tijolos e pedras, dando lugar a paredes reticuladas de metal e vidro, como
exemplo o edifício Seagram em Nova York, Figura 40, e o edifício Os Bandeirantes
em São Paulo, Figura 39.
A torre com núcleo central, a planta livre, volume prismático e indiferenciado, dando
o mesmo tratamento para todas as fachadas, resumiu a arquitetura paradigmática de
Mies Van Der Rohe e Skidmore, Owings & Merrill, que durante essa época
influenciava sensivelmente muitos arquitetos (GAMMARANO, 1992).

Anna Christina MIANA
Avaliação do desempenho térmico de brises transparentes: Ensaios em células-teste

Revisão Bibliográfica
Embasamento histórico

44

Figura 39 - Edifício Os Bandeirantes, São Paulo,
1995
Fonte: Revista Hunter Douglas, 2003

Figura 40 – Edifício Seagram Nova York, 1958
Fonte: CARAM, 2002

Alguns anos mais tarde, no início da década de 70, os países produtores de petróleo
do Golfo Pérsico reunidos na Organização dos Países Produtores e Exportadores de
Petróleo (OPEP) elevaram o preço do barril, fazendo com que os países
desenvolvidos e a maioria dos países em desenvolvimento acordassem para o
problema do desperdício de energia.
Esta crise gerou uma conscientização da importância da redução da demanda de
energia e uma busca de soluções alternativas de forma a aproveitar ao máximo os
recursos naturais favoráveis. Sendo assim, os anos 70 são caracterizados, pelo
início de uma mudança de postura de alguns arquitetos, e o surgimento do
denominado Desenvolvimento Sustentável.
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Com isso, alguns arquitetos retomaram soluções que incorporam os brise-soleil,
buscando reduzir a carga térmica dentro do edifício e, conseqüentemente, o uso do
ar condicionado.
No Brasil, temos o exemplo do arquiteto João Filgueiras Lima Lelé, que sempre
demonstrou uma grande preocupação em adequar a arquitetura ao clima do local no
qual está inserida. O uso da tecnologia construtiva do pré-moldado e a presença de
dispositivos de proteção solar são características marcantes nas suas obras.
Deve-se salientar que Lelé soube empregar as proteções solares de tal forma que
essas desempenhassem com eficiência a função para a qual elas foram
desenvolvidas, conseguindo ainda fazer delas elementos fundamentais na estética
de seus edifícios.
Na Sede da Prefeitura de Salvador – FAEC, 1986, Lelé utilizou brises verticais e
horizontais móveis, executados em chapa metálica pintada, nas fachadas voltadas
para o mar, fachada oeste e para a rua da Misericórdia, fachada leste, como pode
ser visto na Figura 41 e na Figura 42.
A Figura 43 ilustra um croqui do arquiteto, destacando aspectos da estrutura e do
conforto térmico, como o detalhe do brise (também na Figura 44) e do ar
condicionado.
Outro exemplo mais recente é o Hospital do Aparelho Locomotor Sarah Kubitschek
de Fortaleza - CTRS, em 1991. Esse edifício foi implantado em uma zona de pouco
adensamento e baixo gabarito, que recebe uma brisa constante na direção lesteoeste, constituindo um ponto importante para as decisões do projeto. O arquiteto
optou por uma solução mais compacta, preservando a grande área arborizada que
ocupa mais de um terço do terreno.
Em decorrência da latitude da cidade de Fortaleza, 3º46’ e da sua implantada o
edifício, foi possível por meio de brises horizontais e verticais combinados proteger
as principais fachadas, norte e sul. Baseado na carta solar para a latitude de 4º,
verificou-se que a fachada norte recebe radiação solar direta durante todo o dia, no
período de março a setembro, e a fachada sul também recebe radiação solar direta
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durante todo o dia, nos meses de outubro a março. Além disso, a ausência de
sombras provocadas por outras edificações torna esta necessidade de proteção
ainda maior.
O interessante deste projeto é que o arquiteto utilizou o brise horizontal e vertical em
três formas diferentes, porém não menos eficientes. Os brises com placas
horizontais e verticais foram utilizados para proteger os sheds voltados para sul,
presentes em quase toda a edificação horizontal (Figura 45 e Figura 46) e para
proteger a fachada Sul da edificação vertical (Figura 47 e Figura 48). Brises com
placas horizontais foram aplicados na cobertura metálica em arco, que além de
proteger a fachada norte do bloco de internação abriga um espaço verde sombreado
(Figura 49 e Figura 50).

Figura 41 – Sede da Prefeitura de Salvador
Fonte: LATORRACA, 2000

Figura 42 – Sede da Prefeitura de Salvador,
Fonte: LATORRACA, 2000

Figura 43 – Croqui do arquiteto
Fonte: LATORRACA, 2000

Figura 44 – Sede da Prefeitura de Salvador
Fonte: LATORRACA, 2000
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Figura 45 – Croqui do arquiteto
Fonte: LATORRACA, 2000

Figura 46 – Hospital Sarah Kubitschek, Fort.
Fonte: LATORRACA, 2000

Figura 47 – Hospital Sarah Kubitschek, Fort.
Fonte: LATORRACA, 2000

Figura 48 – Detalhe brise
Fonte: LATORRACA, 2000

Figura 49 – Croqui do arquiteto – detalhe
cobertura de proteção da insolação
Fonte: LATORRACA, 2000

Figura 50 – Detalhe cobertura de proteção da
insolação em arco
Fonte: LATORRACA, 2000
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No exterior, existem diversos exemplos recentes de arquitetos que estão utilizando
o brise de maneira consciente da sua função de proteção solar, e mais, fazendo
destes um diferencial na forma e na estética do edifício. Um exemplo é ilustrado na
Figura 51, o Centro de Exposição de Thomas Herzog em Linz, no qual se combinam
a audácia formal da estrutura com as estratégias de controle da radiação solar
incidente. A Figura 52 ilustra a Galeria Cy Twombly, projetada por Renzo Piano, em
Houston, 1995. Nesse projeto o arquiteto utilizou dispositivos de proteção solar
móveis na cobertura.

Figura 51 – Centro de exposição de Thomas
Herzog, Linz

Figura 52 – Galeria Cy Twombly, Houston, 1995

Além dos brises opacos alguns arquitetos vêm utilizando brises de vidro, que podem
ser uma solução para a redução do ganho de calor dentro do ambiente, sem diminuir
a visibilidade do exterior.
No Brasil, temos o exemplo do Centro de Cultura Judaica em São Paulo, que utilizou
os brises de vidro fixados em uma estrutura de concreto.
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Por participar ativamente da vida cultural de São Paulo, a Casa de Cultura de Israel
recebeu da prefeitura um terreno na Avenida Dr. Arnaldo com Rua Oscar Freire,
onde está implantado atualmente. A região possui um pequeno número de
construções elevadas, favorecendo a vista panorâmica de São Paulo.
Diante disto, era interesse do autor do projeto abrir visualmente o edifício para as
duas principais avenidas que circundam o terreno, a avenida Dr. Arnaldo e a avenida
Sumaré. Entretanto, para que isso fosse possível o arquiteto teve que optar por
implantar o edifício voltado, na sua maior extensão, para as faces leste e oeste,
expondo-o à elevada incidência de radiação solar, durante toda a manhã na fachada
leste, e durante toda a tarde na fachada oeste (Figura 53, Figura 54 e Figura 55).
Somado a isso, o edifício está totalmente exposto a altas cargas de vento e ao
excesso de ruído proveniente das avenidas Dr. Arnaldo e Sumaré.
Sendo assim, a solução encontrada pelo arquiteto Roberto Loeb e o pelo consultor
Paulo Duarte foi proteger as duas principais fachadas com um sistema de brises
transparentes de vidro fume fixos, afastados da fachada, o que, segundo o autor,
permiti o sombreamento, a ventilação e não diminui a visibilidade do exterior (Figura
56, Figura 57, Figura 58 e Figura 59).
O sistema de brises, projetado pelo consultor Paulo Duarte, utiliza dois vidros
laminados com espessuras entre 16mm e 19mm, formando um L em planta. Esses
brises são posicionados em direções angulares definidas, o que torna o sistema
mais estável diante da ação das cargas de vento. O ângulo de abertura foi
determinado com base em estudos de insolação (Figura 60 e Figura 61).
Em decorrência da grande dimensão dos brises, optou-se por laminados float
recozidos, uma vez que a têmpera em vidros de grandes tamanhos não é
tecnicamente recomendável, resultando em vidros bastante espessos.
A fixação dos brises é feita apenas nas partes superior e inferior. Eles estão
apoiados em elementos de aço em L, fixados à estrutura de aço tubular que
acompanha a curvatura da fachada (Figura 62 e Figura 63).
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Figura 53 – Centro de Cultura Judaica, São
Paulo, 2002.
Fonte: AMBRÓSIO et al., 2003

Figura 55 – Centro de Cultura
Judaica, São Paulo, 2002

Figura 54 – Croqui de implantação
Fonte: AMBRÓSIO et al., 2003

Figura 56 – Centro de Cultura
Judaica – brises transparente
de vidro fumê
Fonte: Revista Projeto, 2003

Figura 57 – Centro de Cultura
Judaica - brises transparente de
vidro fumê
Fonte: Revista Projeto, 2003
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Figura 58 – Centro de Cultura Judaica - Detalhe
brises

Figura 59 – Centro de Cultura Judaica - Detalhe
brises
Fonte: AMBRÓSIO et al., 2003

Figura 60 – Detalhe do brise de vidro
Fonte: AMBRÓSIO et al., 2003

Figura 61 – Detalhe do brise de vidro
Fonte: Revista Projeto, 2003

Figura 62 – Centro de Cultura Judaica - Detalhe
brises

Figura 63 – Centro de Cultura Judaica - Detalhe
brises
Fonte: AMBRÓSIO et al., 2003
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Em visita a esse edifício, realizada no dia 06 de novembro de 2005, observou-se
que o brise não foi dimensionado para proteger totalmente as fachadas leste e
oeste, já que parte da radiação solar direta penetra no edifício. Isso se deve ao
afastamento dos brises em relação à fachada, dessa maneira, quando o sol está
mais alto, perto das 12horas o brise não oferece nenhuma proteção.
Essa radiação solar direta que penetra no ambiente afeta significativamente o
conforto luminoso do usuário. Durante a visita, estava montada uma exposição e
possivelmente, devido à penetração de luz direta foi necessária a instalação de uma
lona branca como proteção solar interna nas grandes janelas redondas (uma lona
branca) e, conseqüentemente, foi necessária a utilização da iluminação artificial.
Porém verificou-se, através de um outro ambiente iluminado apenas com iluminação
natural, que em decorrência do tamanho das janelas e da largura da edificação, o
edifício não precisaria consumir energia elétrica com sistema de iluminação artificial
durante a maior parte do dia.
A climatização artificialmente desse andar, na ocasião da visita, dificultou a
percepção da sensação de conforto térmico do ambiente. Porém no último andar foi
sentido um grande desconforto térmico e constatado que a temperatura superficial
do vidro da janela da fachada oeste, que recebia radiação solar, estava um pouco
elevada. Além disso, a sensação de desconforto térmico é agravada pela incidência
da radiação que penetra no ambiente e pela adoção do vidro fumê nas janelas e nos
brises. Segundo Caram (2002), o vidro fumê apresenta elevada transmitância ao
infravermelho próximo, em torno de 54% para ângulos de incidência de 30º e 40º,
como pode ser visto na Figura 64 e elevada absortância, 47% e 48% para os
mesmos ângulos (Figura 64).
Outro aspecto que merece ser destacado é a manutenção desses brises, já que o
acúmulo de sujeira reduz o nível de iluminação natural dentro do ambiente e também
a visibilidade do exterior. Deve-se destacar que a visibilidade do exterior é um ponto
positivo do uso do brise transparente, além de apresentar um efeito estático
bastante interessante.
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Figura 64 – Gráfico da transmitância do vidro Laminado Fumê
Fonte: CARAM, 2002

Com relação ao uso do brise transparente no exterior a Figura 65, a Figura 66, a
Figura 67 e a Figura 68 ilustram dois exemplo. Porém nada foi encontrado sobre o
desempenho térmico do brise transparente dessas edificações.

Figura 65 – Sede do Ministério da Fazenda da
Inglaterra, Inglaterra

Figura 66 –. Sede do BRE – Building Research
Establishment, Inglaterra
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Figura 67 – Sede do BRE – Building Research
Establishment, Inglaterra

Figura 68 – Sede do BRE – Building Research
Establishment, Inglaterra

É fundamental aprender arquitetura com a história. Através dela é possível entender
como cada elemento arquitetônico desempenha a sua função, o que se deve
projetar e o que precisa ser modificado.
Além disso, existem diversas ferramentas computacionais e modelos matemáticos,
por exemplo, que auxiliam o arquiteto ou outro profissional da área da construção
civil no processo de concepção do projeto. No item a seguir são abordados alguns
procedimentos de avaliação do desempenho térmico e luminoso dos dispositivos de
proteção solar que podem ser utilizados durante essa etapa, ou até mesmo, para a
avaliação de edifícios já construídos.
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2.3.

PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO DA EFICIÊNCIA DOS DISPOSITIVOS

DE PROTEÇÃO SOLAR

Existem diversos procedimentos para avaliar a eficiência dos dispositivos de
proteção solar. Alguns desses são aplicados para a análise de um dispositivo de
proteção solar já projetado, enquanto que outros podem ser utilizados como
ferramenta de projeto, auxiliando no dimensionamento e definição da forma do brise,
como, por exemplo, o relógio de sol e o método gráfico do traçado de máscara.
Neste item são comentados alguns dos procedimentos de avaliação mais usados e
alguns dos quais merecem destaque. Esses foram separados em: estudos de
insolação e penetração da luz natural com modelos físicos reduzidos, medidas em
células-teste, estudo da geometria da insolação por meio de métodos gráficos,
modelo de cálculo baseado no balanço térmico, cálculo do fator solar do brise e
simulações com aplicativos computacionais.
•

Estudos de insolação e penetração da luz natural em modelos físicos reduzidos

Para estudos de insolação e penetração da luz natural em modelos reduzidos
destaca-se o quadrante solar, também conhecido como relógio de sol, desenvolvido
por Pleijel. Utilizando o relógio do sol e uma maquete da edificação é possível
estudar a necessidade que cada fachada tem de ser sombreada, a penetração do
sol através das aberturas, e uma análise qualitativa da eficiência do dispositivo de
proteção.
Os quadrantes solares são constituídos por uma base de projeção de sombras e
uma haste fixada no seu centro. Na base de projeção de sombras estão marcados
as direções dos pontos cardeais, as horas e alguns dias do ano. A haste no centro
do quadrante permite selecionar o dia e a hora a serem estudados, através da
posição da extremidade da sua sombra (SILVA & MALATO, 1969).
Para iluminar um modelo, monta-se o quadrante solar sobre sua base expondo o
conjunto ao sol ou à luz de um projetor luminoso fixo. A utilização do sol como fonte
luminosa possibilita o estudo com modelos de grandes dimensões, já que com a luz
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de um projetor as dimensões do modelo ficam limitadas à distância deste à luz, que
deve ser um mínimo para garantir a incidência dos raios da luz sobre o modelo de
foram paralela, assim como os raios solares chegam à atmosfera (SILVA &
MALATO, 1969).
São conhecidos dois tipos de quadrantes solares: os universais que podem ser
regulados e utilizados para qualquer latitude, ilustrado na Figura 69, e os locais,
adequados à latitude para a qual foram construídos, ilustrado na Figura 70.
A avaliação qualitativa do dispositivo de proteção solar utilizando o relógio de sol
tem a vantagem de ser simples, econômico e de fácil visualização, porém tanto a
necessidade de sombreamento quanto a eficiência do brise não podem ser
quantificados.

Figura 69 – Quadrante solar universal
Fonte – SILVA & MALATO, 1969

Figura 70 - Relógio de sol montado com as
lâminas do livro do Rivero
Fonte – RIVERO, 1986

Para estudos com modelos reduzidos em laboratórios, utilizam-se um projetor de luz
representando o sol e uma prancheta representando o plano do horizonte. Estes
instrumentos são denominados de acordo com o método de operação tais como:
heliodon de régua, heliodon de haste, heliodon de arco, termoeliodon, etc.
Os tipos de simuladores variam em: luz fixa e prancheta móvel, luz móvel e
prancheta fixa e luz e prancheta móveis. Em todos os casos, três variáveis devem
ser ajustadas: a latitude do local, a época do ano e a hora a serem estudados.

Anna Christina MIANA
Avaliação do desempenho térmico de brises transparentes: Ensaios em células-teste

Revisão Bibliográfica
Procedimentos de avaliação da eficiência dos dispositivos de proteção solar

57
A Figura 71 apresenta uma maquete de um heliodon de régua e a Figura 72 um
heliodon de arco.

Figura 71 – Maquete do Heliodon de régua
Fonte – SOUZA, 2004

Figura 72 – Maquete do Heliodon com um arco
Fonte – SOUZA, 2004

Esses simuladores possuem a vantagem de serem de fácil visualização e, em
alguns casos, facilita compreender melhor a carta solar, como por exemplo, o
heliodon com arco.
Porém a desvantagem desses simuladores é que o tamanho do modelo é limitado,
os resultados, na grande maioria, são apenas qualitativos e a construção desses
instrumentos acarretam custos e necessitam de espaço para a instalação.
•

Medidas em células-teste

Kapur (2004) realizou um estudo comparando três proteções solares de materiais e
cores diferentes analisando o impacto da transferência de calor proveniente da
irradiação de calor de cada uma delas, utilizando calorímetros adaptados sob
condições climáticas reais.
Durante o experimento dois calorímetros foram locados, um ao lado do outro, de
maneira que não houvesse sombra em nenhum deles, orientados para sul, sendo
um deles sem proteção solar e o outro com proteção nos quatro lados do vidro.
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Os materiais utilizados nas proteções solares foram: poliestireno de alta densidade,
alumínio e concreto. Esses elementos foram ensaiados nas cores preto, branco e
natural do material.
Para medir as temperaturas superficiais o vidro é dividido em quatro quadrantes e no
centro de cada um desses é colocado um sensor. Outros termopares são colocados
no centro de cada face da proteção solar e no cento do vidro do célula-teste de
referência, conforme ilustram a Figura 73 e a Figura 74.
A radiação solar total na horizontal é medida com um piranômetro da Licor, e a
temperatura do ar com um termopar montado na sombra. As medidas são
registradas a cada minuto, fazendo uma média a cada 10 minutos. As medições
foram realizadas entre 11:30. e 13:30.

Figura 73 – Calorímetro sem proteção solar
Fonte – KAPUR, 2004

Figura 74 – Calorímetro com proteção solar
Fonte – KAPUR, 2004

Silva (2001) desenvolveu um estudo simulando, em células-teste, sistemas
compostos de dispositivos externos de sombreamento e vidros especiais de alto
desempenho. Foi construído um equipamento de simulação e medição de sistemas
fenestrais sob condições naturais de insolação, denominado “caixa quente de
pesquisa de campo", ilustrado na Figura 79, baseado na experiência realizada na
Universidade de Berckley, com o MoWiTT5 – Movable Window Thermal Test Facilty.

5

KLEMS,
Joseph.
MoWiTT:
Movable
Window
www.eetd.lbl.gov/CBS/NEWSLETTER/NL5/MowiTT. Hpml.1995.

Thermal

Test
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A caixa quente ou hot box era utilizada basicamente em laboratórios de engenharia
mecânica para testes de propriedades de transferência térmica através de painéis.
Após a década de 70 seu uso foi ampliado, sendo utilizada para estudos com
elementos construtivos.
Atualmente existem normas que estabelecem padrões para a construção e
medições em “caixa quente” sob condições climáticas estáveis, denominada “caixa
quente protegida”6, 7 e para clima variável, denominada “caixa quente calibrada”8.
Na caixa quente, a radiação, temperatura e velocidade do ar são controladas em
câmaras climáticas localizadas nos dois lados da amostra testada. No caso de
estudos em laboratórios, as condições climáticas externas à caixa também podem
ser controladas.
Os ensaios foram realizados no Campus da Universidade Federal de Uberlândia, no
período de junho a agosto. Foram estudados três vidros: vidro simples, incolor de
6mm, vidro prata Cool Lite e vidro laminado azul claro. Estes mesmos vidros foram
ensaiados com três tipos de dispositivos externos, fabricados pela Hunter Douglas:
Brise Luxalon SL-4, Brise Cell e o Termobrise Luxalon 150.
O MoWiTT foi construído pelo Lawrence Berckley Laboratory para ensaios de janela,
ilustrado na Figura 75, na Figura 76 e na Figura 78. Este equipamento consiste em
dois calorímetros ocupando aproximadamente metade do volume de um container
marítimo que mede o desempenho de uma janela de referência, e outra janela
simulada sob condições climáticas ambientais.
Os calorímetros são envolvidos por uma camada de ar controlada, como mostra a
Figura 77, de maneira a isolar a influência das variáveis climáticas apenas nas
janelas.

6

ASTM C236-89 (1993)el: Standard test method for steady-state thermal performance of building
assemblies by means of a guarded hot box. ASTM: West Conshohoken (PA), 1993; 11pags.
7
NBR 6488/1980: Componentes de construção; determinação da condutância e transmissão térmica;
método da caixa quente protegida. ABNT, 1980.
8
ASTM C976-90 (1996)el: Standard test method for thermal performance of building assemblies by
means of a calibrated hot box. ASTM: West Conshohoken (PA), 1996; 19pags.
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O MoWiTT possui a vantagem de poder ser transportado para outros lugares,
permitir fazer experimentos sob condições climáticas variadas e também para todas
as orientações.

Figura 75 – Esquema de funcionamento do MoWiTT
Fonte –http://windows.lbl.gov/facilities/Mowitt/default.htm

Figura 76 – Corte de um compartimento MoWiTT Figura 77 – Camada de ar controlado ao redor
Fonte –
dos compartimentos do MoWiTT
http://windows.lbl.gov/facilities/Mowitt/default.htm Fonte –
http://windows.lbl.gov/facilities/Mowitt/default.htm
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Figura 78 – MoWiTT – dois calorímetros medindo Figura 79 – Caixa quente utilizada na pesquisa
simultanteamente
de Silva (2001)
Fonte –
Fonte – Silva, 2001
http://windows.lbl.gov/facilities/Mowitt/default.htm

Lee et al (1998) e Kuhn et alli (2001) também realizam estudos com uma câmera
calorimétrica. Lee et al (1998) utilizou um modelo como a câmera Mowitt9 e Kuhn et
alli (2001) utilizou um calorímetro do Fraunhfer Institute for Solar Energy Systems,
ISE.
Além dessas não existem muitas pesquisas que utilizaram medidas em células-teste
para avaliação de dispositivos de proteção solar. Isto é decorrente de pelo menos
três aspectos: o custo gerado pela construção de células-teste e a obtenção dos
equipamentos necessários, a dificuldade de isolar e controlar as variáveis climáticas,
e a ausência de uma metodologia de medição.
•

Métodos Gráficos

O Método desenvolvido por V Olgyay e A. Olgyay (1957) pode ainda hoje ser
considerado com um dos métodos mais conhecidos e empregados para o
dimensionamento e projeto de elementos de proteção solar.
O método de Olgyay (1957) consiste na construção de máscaras de sombreamento
para cada janela de um edifício e na sobreposição à carta solar do local, mostrando
as necessidades de sombreamento.

9

Mowitt – Móbile Window Thermal Test. Lawrence Berkeley National laboratories. University of
California
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O método para projeto e dimensionamento dos brises está baseado nas respostas
às questões preliminares de quando, onde e como proteger da radiação solar. O
método divide-se em quatro passos: determinação dos períodos de sombra
necessária; determinação da posição do sol nesses períodos; determinação do tipo
e posição dos brises; projeto e dimensionamento a partir de máscaras.
Para definir os períodos em que a sombra é necessária deve-se recorrer aos dados
de temperaturas diárias durante um ano do lugar questão. A temperatura média
diária deverá ser de hora em hora para cada mês do ano. Aquelas temperaturas que
caem fora da zona de conforto definem o período de sobreaquecimento.
O método de Olgyay (1957) se apóia na Carta Bioclimática (Figura 80), baseada nos
índices de temperatura efetiva. O limite inferior da zona de conforto, a shading line,
divide as condições em que o sombreamento se faz ou não necessário.
Givoni, conceptor de uma Carta Bioclimática para climas quentes fundamentada no
Index of Thermal Stress, considera que a carta de Olgyay construída a partir de
dados de umidade relativa pode levar a conclusões precipitadas quanto à
capacidade de evaporação do suor (Góes, 1991).

Figura 80 – Carta Bioclimática produzida por Givoni
Fonte: LAMBERTS, 1997
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Dutra (1994) discute a validade de um valor pré-estabelecido para a temperatura
que define a shading line, uma vez que considera apenas a temperatura externa do
ambiente, não levando em conta os ganhos térmicos internos e demais trocas
térmicas da edificação com o meio externo.
A determinação do tipo e dimensão de um brise será feita em função da eficácia
desejada. Um dispositivo de proteção será eficaz quando for capaz de barrar a
radiação solar direta sobre uma dada superfície ou abertura no período que se julgar
necessário. O brise pode ter eficiência total, parcial ou nula.
Para o Traçado de Máscara são necessários alguns instrumentos gráficos como as
Cartas Solares, Figura 81, os Transferidores de Coordenadas Solares e o Gráfico
Auxiliar, Figura 82.
“Através da geometria eqüidistante, transforma-se qualquer elemento
sombreador em numa mancha gráfica (máscara), que sobreposta à carta
solar indica os horários do ano em que haverá sombra na abertura” (DUTRA,
1994, p.22).

Figura 81 – Carta Solar – Latitude 24º Sul
Fonte: FROTA, 2004

Figura 82 – Gráfico Auxiliar
Fonte: FROTA, 2004

O método do traçado de máscaras utiliza os ângulos de sombra resultantes de um
dispositivo externo em relação a um determinado ângulo de incidência do Sol. Estes
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ângulos são sempre medidos a partir de uma posição específica do observador na
abertura considerada. Eles não são expressos em valores numéricos, e sim através
de suas projeções no plano do horizonte do observador (FROTA, 2004).
Os ângulos de sombras alfa (α), beta (β) e gama (γ) são calculados pela
trigonometria ou traçando-se geometricamente os ângulos limites no corte, planta ou
elevação da abertura com os dispositivos de sombreamento, respectivamente.
Os valores desses ângulos são marcados no transferidor de ângulo, onde é
construída a máscara de sombra.
Os ângulos alfa (α) Figuras 83 e beta (β) Figuras 84 encontram-se demarcados no
transferidor auxiliar, e os ângulos gama (γ) Figuras 85 podem ser obtidos através
dos ângulos α, girando-se a figura em 90°.
Após construir a máscara de sombra do brise, essa deve sobrepor-se à carta solar
com os dados climáticos plotados nela, para verificar se o sol indesejável está sendo
sombreado.

Figuras 83 – Ângulo de sombra α em corte e a máscara gerada por ele
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Figuras 84 – Ângulo de sombra β em planta e a máscara gerada por ele

Figuras 85 – Ângulo de sombra γ em elevação e α em corte e a máscara gerada por eles

A grande limitação do método é não quantificar a sombra, o que não permite
quantificar a necessidade de sol em períodos frios.
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Além disso, Dutra (1994) ressalta um outro aspecto que deve ser considerado:
“Com relação à carta de necessidade de sombreamento utilizada, poderia se
questionar na sua concepção o fato de ser resultante de dados climáticos do
exterior. Se uma proteção solar possui com uma das funções reduzir o
aporte energético de um ambiente, aumentando as condições interiores de
conforto, porque não se avalia o que acontece com as variáveis térmicas no
ambiente interior” (DUTRA, 1994, p.26 e 27).
Outro método baseado em máscaras de sombreamento foi desenvolvido por
Aroztegui (1981). Neste método o que se pretende é avaliar a desejabilidade e
indesejabilidade psico-fisiológica produzida pela penetração, independente da
quantidade de energia que penetra no local.
Visando resolver a limitação do método desenvolvido por Olgyay, em relação à
quantificação, o método proposto por Aroztegui introduz o critério de ponderar as
radiações recebidas hora a hora para um dia típico de cada mês, criando uma
unidade denominada radiação ponderada. Esta ponderação foi feita baseada no
esquema psico-fisiológico em função do afastamento entre a temperatura do ar
externa e a temperatura neutra do mês (AROZTEGUI, 1981).
A radiação ponderada é determinada pelo produto das radiações recebidas para
cada hora e cada orientação pelos fatores de ponderação, que cresce na medida em
que a temperatura externa se afasta da temperatura neutra.
A temperatura neutra determina a temperatura na qual a população aclimatada
encontra-se satisfeita, e é dada a partir da equação:
Tn = 11,9 + 0,543 x Tmm

(1)

Onde:
Tn é a temperatura neutra
Tmm é a temperatura média mensal
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Os fatores de ponderação são determinados pela diferença entre a temperatura do
ambiente e a temperatura neutra, sendo positivo quando a temperatura do ambiente
for inferior à temperatura neutra, e negativo no caso inverso. Os fatores de
ponderação são dados na tabela abaixo.
Tabela 1 - Fatores de ponderação segundo Aroztegui (1981)
Fonte: Aroztegui (1981)

Calor
Diferença Te
+ 10
+ 9
+ 8
+ 7
+ 6
+ 5
+ 4
+ 3
+ 2
+ 1

Frio
FP
-11,2
- 9,5
- 8,0
- 6,5
- 5,2
- 4,0
- 2,8
- 1,8
- 1,0
- 0,3

∆t
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12

FP
+ 0,5
+ 1,0
+1,5
+ 2,0
+ 2,5
+ 3,0
+ 3,5
+ 4,0
+ 4,5
+ 5,0
+ 5,5
+ 6,0

Finalizada esta etapa, os fatores de ponderação são multiplicados pelas radiações
diretas obtidas hora a hora, para cada orientação e plotados na carta solar em
projeção estereográfica. Sendo assim, quando a máscara de sombreamento é
superposta, torna possível quantificar as radiações e as necessidades de
sombreamento.
O objetivo é projetar uma proteção solar que exclua o sol quando a radiação
ponderada for negativa, ou seja, indesejável (pois a temperatura do ambiente está
acima da temperatura neutra), e permita a sua entrada quando a radiação for
positiva. Sendo assim, deve-se buscar um balanço das radiações sempre positivo,
significando que há mais sol desejável entrando do que indesejável.
Este método apresenta algumas limitações. A primeira delas é que o método de
cálculo dos fatores de ponderação é difícil de ser compreendido. A segunda é que
os critérios baseiam-se somente na recomendação térmica, apesar de o autor
apresentar a preocupação em integrar com a análise de luz natural e eficiência
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energética. Além disto, Aroztegui (1981) considera que a radiação solar difusa é
resultante de céu limpo, padrão que nem sempre é real.
A terceira limitação é a impossibilidade de distinção entre proteções que tenham a
mesma máscara, assim como no método de Olgyay (DUTRA, 1994).

Figura 86 – Exemplo das radiações ponderadas plotadas na carta solar
Fonte: Pereira, Silva & Turkienikz, 2001

Outro método gráfico que merece ser comentado é o método isolinhas de coeficiente
de sombreamento, elaborado por Jorge et al (1993). O método consiste de dois
quadros, um com as características da abertura e outro com as isolinhas de
coeficiente de sombreamento. Através do corte da abertura definem-se as relações:
largura da proteção/altura da janela e distância da janela a proteção /altura da
janela. Em um quadro traçam-se duas linhas: uma une a latitude do local à
orientação da janela, e outra as relações encontradas do desenho do brise. Por fim
traça-se uma linha que inicia no cruzamento x e segue até o outro quadro, onde
mostra a performance do brise para todos os meses do ano.
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A limitação deste método é a incapacidade de aplicação para protetores solares
verticais ou mais complexos que o horizontal.

Figura 87 – Quadros das características dos dispositivo e das isolinhas de coeficiente de
sombreamento
Fonte: Dutra , 1994

•

Modelo de cálculo baseado no balanço térmico

Dutra (1994) avaliou três métodos gráficos e baseado nas limitações desses propôs
um novo método visando obter o Fator de Ganho Térmico Solar desejável em
aberturas (SHGCd). O SHGCd é calculado a partir da radiação solar, da temperatura
externa e dos ganhos térmicos casuais no interior de um ambiente.
O método de Dutra considera a temperatura interior para analisar a necessidade de
sol ou sombra e quantifica a necessidade de sombras para estabelecer o conforto no
ambiente.
O SHGCd é calculado como uma proporção da radiação solar incidente em uma
janela, que se transmite ao interior. Este método utiliza o ano de referência (TRY) e,
com os dados horários de radiação global na superfície horizontal e temperatura
para a cidade estudada calculam-se os valores de radiações direta, difusa e refletida
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na superfície vertical através do algoritmo sugerido por Duffie & Beckman (1980)
(DUTRA, 1994).
Através da equação geral de ganho térmico, esses dados são convertidos em ganho
térmico solar direto, difuso e refletido, que somados aos ganhos térmicos casuais
resultam nas temperaturas ambientais internas diárias.
Para análise dessas temperaturas considera-se como padrão de conforto térmico a
carta bioclimática de Givoni (1998).
Aplicando-se o método da Admitância descrito por CIBSE (1986) obtêm-se os
fatores de ganho solar desejáveis.
•

Cálculo do Fator Solar do Brise

Segundo Rivero (1987), o fator solar de um vidro, como será visto com mais
detalhes no item 1.3, expressa a fração de radiação solar incidente que penetra no
interior do ambiente. Esse conceito pode ser estendido para os brises de maneira a
quantificar o comportamento global de todos os dispositivos que compõem o
fechamento de uma edificação.
Esse trabalho apresenta um modelo para cálculo do fator solar do brise,
considerando apenas a sua geometria. Esse modelo de cálculo possibilita a
avaliação do brise por meio de uma comparação com outros fatores solares e pode
ser incorporado a um aplicativo computacional que busque determinar o
desempenho térmico de uma edificação, como é o caso, por exemplo, dos softwares
Fachada e Humano, desenvolvido por ALUCCI (2002) e por CÓSTOLA (2002),
respectivamente.
As variáveis consideradas são: o dispositivo de sombreamento; a orientação da
fachada; os dias e horários a serem estudados; a radiação refletida; as condições
externas (radiação solar direta e difusa) e a Latitude.
Rivero (1987) separa os brises como: formados por placas horizontais e verticais
perpendiculares à fachada, formados por placas combinadas (horizontais e verticais)
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perpendiculares à fachada, formados por elementos inclinados e formados por
elementos giratórios.
O fator solar é calculado separando-o em fator solar direto e fator solar indireto.
Tanto o fator solar direto quanto o fator solar indireto expressam frações da radiação
global, direta e difusa, incidente no plano vertical do sistema analisado, porém, o
fator solar indireto expressa a radiação refletida pelos elementos do sistema de
sombreamento que ingressam no interior da edificação. Sendo assim o fator solar
total consiste na soma do fator solar direto e o fator solar indireto, expressado pela
equação 2, e se esse for multiplicado pela radiação solar incidente no plano vertical
é obtido a quantidade de radiação solar que ingressa no interior da edificação.
Ga = Gi + Gx

(2)

Onde:
Ga é o Fator solar total
Gi é o Fator solar direto
Gx é o Fator solar indireto
n
⎛ n
⎞
Gi = ⎜⎜ ∑ Iern + ∑ Iesn ⎟⎟
⎝
⎠

n
⎛ n
⎞
⎜ ∑ Irn + ∑ Isn ⎟
⎜
⎟
⎝
⎠

(3)

Onde:
Ier é a radiação solar direta que ingressa no interior do ambiente sem incidir nos

planos do sistema de sombreamento (w/m²)
Ies é a radiação solar difusa que ingressa no interior do ambiente sem incidir nos

planos do sistema de sombreamento (w/m²)

Ir é a radiação solar direta incidente no plano vertical do brise (w/m²)
Is é a radiação solar difusa incidente no plano vertical do brise (w/m²)
n
⎞
⎛ n
Gi = ⎜⎜ ∑ Ixrn + ∑ Ixs n ⎟⎟
⎠
⎝

n
⎞
⎛ n
⎜ ∑ Irn + ∑ Is n ⎟
⎟
⎜
⎠
⎝

(4)

Onde:
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é a radiação solar direta que ingressa no interior do ambiente logo após refletir nos
elementos do sistema de sombreamento (w/m²)
Ixs é a radiação solar difusa que ingressa no interior do ambiente logo após refletir

nos elementos do sistema de sombreamento (w/m²)

Ir é a radiação solar direta incidente no plano vertical do brise (w/m²)
Is é a radiação solar difusa incidente no plano vertical do brise (w/m²)

Para cada tipo de brise (horizontal, vertical ou combinado perpendiculares à
fachada, inclinados à fachada ou formados por elementos giratórios) existe uma
equação para calcular Ier , Ies , Ixr e Ixs , que variam entre elas em função em
função: das dimensões dos brises, da distância entre suas placas, do ângulo
formado pelos elementos do sistema com seu plano vertical e do coeficiente de
reflexão das placas dos brises diante da radiação solar.
Vale ressaltar que nesse método as superfícies dos elementos de proteção solar se
comportam diante da radiação solar como difusores perfeitos, considerando três
coeficientes de reflexão.

•

Simulações com aplicativos computacionais

Baseados nos métodos gráficos e nos modelos matemáticos de balanço térmico,
foram desenvolvidos alguns aplicativos computacionais que auxiliam no projeto de
proteções solares e nas simulações do seu desempenho térmico ou luminoso.
O software Sol-Ar (Lamberts, 2005) desenvolvido pelo LabEEE – Laboratório de
Eficiência Energética em Edificações do ECV - Departamento de Engenharia Civil,
da Universidade Federal de Santa Catarina e o software Luz do sol desenvolvido por
Roriz (2005) da Universidade Federal de São Carlos, baseados no método gráfico
de Olgyay (1957), permitem obter a carta solar de uma dada latitude, podendo ser
visualizada junto ao transferidor auxiliar.
Dessa maneira, estes softwares auxiliam na visualização gráfica dos ângulos de
projeção desejados sobre transferidor de ângulos, que no caso do Sol-Ar pode ser
plotado para qualquer ângulo de orientação.
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Além disso, o software Sol-Ar (LAMBERTS, 2005) permite a visualização de
intervalos de temperatura anuais correspondentes às trajetórias solares ao longo do
ano e do dia, para as cidades disponíveis no banco de dados do programa.
O software Luz do sol (RORIZ, 2005) também apresenta o relógio de sol para
qualquer latitude desejada, podendo esse ser impresso e montado para estudo de
insolação e iluminação natural em modelos reduzidos, como descrito no
anteriormente.
Após selecionar a latitude, a orientação, o dia do ano e a nebulosidade, o programa
fornece uma tabela com a radiação solar em wh/m² incidente nos planos verticais e
plano horizontal, separadamente, e a radiação solar total.
Com relação aos dispositivos de proteção solar é possível o estudo da luz natural
direta e difusa que penetra no ambiente através de uma ou duas janelas,
especificadas pelo usuário.
O programa possibilita desenhar um brise horizontal, um brise vertical ou brises
combinados, além de um obstáculo externo.
O software Luz do sol tem a limitação de só simular ambientes quadrados ou
retangulares, e de não levar em consideração o material que constitui o brise, ou
seja, o seu coeficiente de reflexão é ignorado.
O software Shading Mask foi desenvolvido na Universidade de Southern Califórnia
através do software de programação computacional visual basic 3.0, também é um
exemplo de um aplicativo computacional baseado no método gráfico de Olgyay
(1957).
O software é formado por dois programas executáveis: o Shading Mask Theory e o
Shading Mask. Apesar de serem ligados entre si e poderem importar informações
um do outro, ambos os programas são executados de maneira independente. O
Shading Mask Theory é formado pelos itens: introdução, máscara de sombreamento,
diagramas solares, dispositivos de proteção solar e referências.
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O programa Shading Mask permite ao usuário produzir diagramas solares diários,
mensais e anuais, desenhar proteções solares, calcular ângulos solares, máscaras
de sombra e fazer estudos de caso.
Baseados nos modelos matemáticos de balanço térmico destaca-se o software
Radbrise, desenvolvido por Góes (1993). Este software consiste na rotina de cálculo
de radiação solar incidente sobre o brise e janela, em que se computam as áreas
que recebem radiação e seus ganhos solares ao longo do dia, com flexibilidade na
definição dos índices de refletividade dos planos envolvidos, permitindo, assim, a
análise do sistema de sombreamento também em função da sua cor. O programa
considera o brise como uma entidade física possuindo massa, densidade e cor.
Como resultado o programa fornece informações geométricas em relação às áreas
de incidência solar e o Fator de Insolação, que equivale à carga térmica na janela
sombreada, dividida pela carga térmica da janela sem sombreamento.
Além desses softwares que têm como objetivo auxiliar na avaliação apenas da
eficiência dos brises, existem outros aplicativos computacionais mais complexos que
avaliam o desempenho térmico e luminoso da edificação como um todo ou de um
ambiente, e que podem avaliar qualitativa e quantitativamente a influência do uso de
uma determinada proteção solar sobre esses desempenhos.
Como exemplo, destacam-se os softwares Ecotect, Radiance, Energy Plus e TAS,
que são mais recentes e que apresentam resultados coerentes com a realidade.
O software Ecotect encontra-se atualmente na sua versão 5.2, tendo sido
desenvolvido pela Square 1 Research Pty Ltd., Welsh School of Architecture da
Cardiff University, na Austrália, por Andrew Marsh and Caroline Raines.
O Ecotect 5.2 realiza análise de sombreamento, cálculo de radiação solar incidente,
análise de iluminação natural e artificial, análise do desempenho térmico, análise
acústica e gerenciamento de custos.
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Todos estes recursos estão disponíveis de forma interativa, com uma interface
bastante amigável, de modo que cada decisão de mudança no projeto possa ser
acompanhada das suas respectivas implicações.
Com base em estudos utilizando o software verificou-se que este aplicativo é
bastante útil para estudos de isolação e de sombras, pois apresenta um resultado
gráfico de fácil visualização e bastante coerente.
Com relação aos estudos de iluminação natural, este aplicativo funciona melhor
quando utilizado com o software radiance.
O software desktop radiance foi desenvolvido por Marinsift Inc. e pelo Lawrence
Berkeley National Laboratory (LBL), da Universidade da Califórnia e atualmente está
na versão 2.0, Beta2. Pode-se dizer que o radiance é um aplicativo dentro do
AutoCAD. O radiance é muito utilizado para estudos de iluminação natural e artificial.
O software radiance apresenta os resultados dos níveis de iluminação natural em
lux, em formato de tabela, que pode, posteriormente, ser exportado para o Excel, ou
importá-lo para o ecotect.
Outra maneira de simular iluminação natural pode ser utilizando, de forma conjunta,
esses dois aplicativos, o ecotect e o radiance, como recomendado pela
documentação técnica do ecotect. A metodologia justifica-se por aproveitar os
recursos de melhor desempenho dos dois aplicativos.
Quanto ao desempenho térmico, os softwares Energy Plus e o TAS, são os mais
recomendado.
O software Energy Plus foi criado pelo US Department of Energy, em 2001 para
realizar simulações energéticas em edifícios, apresentando resultados relativos a
condicionamento artificial, iluminação natural e artificial, ventilação e outros.
Este programa associa as principais características dos programas BLAST e DOE-2,
e acrescenta outras capacidades de simulações inovadoras como sistemas
modulares e de condicionamento ambiental integrados com as simulações por
zonas, fluxos de ventilação multi-zonas, conforto térmico e sistemas fotovoltaicos.
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O programa permite identificar as parcelas de carga térmica referentes a
envolventes transparentes e opacas, assim como quantificar as cargas térmicas
resultantes

no

ambiente

e

que

deverão

ser

retiradas

pelo

sistema

de

condicionamento artificial.
O programa apresenta como resultados dados em forma de textos, porém apresenta
interface com outros programas que possuem saídas gráficas mais elaboradas.
Esse software além de ter a vantagem de estar disponível em site, não tendo custos
na sua aquisição, apresenta resultados satisfatórios, sendo bastante coerentes com
a realidade.
O software TAS utiliza como abordagem de cálculo a simulação dinâmica, por meio
da qual a condição térmica do edifício é traçada a partir de uma série de análises
horárias instantâneas, indicando o desempenho ao longo do ano típico. Isto permite
avaliar a influência de variáveis térmicas em simultaneidade, localização e interação.
(Monteiro, 2002)
A primeira versão do software TAS foi desenvolvida em 1989, pela Environmental
Design Solutions Limited (EDSL)10. Já o módulo específico de CFD11 (Computational
Fluid Dynamics) foi incluído no pacote do TAS apenas em 1999, a partir das
necessidades de análise micro-climáticas de ambientes específicos.
O Tas é o único software CFD desenvolvido especificamente para simulações termoenergéticas de análise transiente visando à eficiência energética e ao conforto

10

Disponível em: <http://ourworld.compuserve.com/homepages/edsl/default1.htm>. Versão de
demonstração do TAS pode ser encontrada em <http://217.8.1.5/damb_download.asp>.
11
A dinâmica dos fluidos computacional refere-se aos códigos computacionais que possibilitam
simulação de escoamentos de fluidos através de métodos numéricos como elementos finitos e
volumes finitos. Este tipo de estudo possibilita analisar previamente a distribuição de fluxo, pressão
ou temperatura de um gás ou líquido, efeitos de arrasto e sustentação do escoamento. Em conjunto
com o escoamento do fluido, é possível estudar também o fenômeno de transferência de calor de um
determinado sistema e os efeitos de aquecimento ou resfriamento, incluindo efeitos como convecção
natural e convecção forçada (Monteiro, 2002).
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ambiental de edificações, direcionado a arquitetos e engenheiros especialistas na
área12 (MONTEIRO, 2002).
Como resultado são fornecidos os cálculos de sombreamento da edificação, o
dimensionamento de ganhos e perdas de cargas e demanda anual de energia. O
software possui ainda um módulo integrado para cálculo dos níveis de carbono
emitidos anualmente pelos sistemas do edifício, em acordo com o Document L2 Conservation of Fuel and Power, 2001 Edition.
É possível ainda, avaliar a ventilação unilateral, a ventilação cruzada e a ventilação
por efeito chaminé, através de fachada dupla e ainda de regimes múltiplos em uma
mesma edificação.
O software TAS foi validado pela International Energy Agency (IEA) através da
comparação positiva com os dados monitorados contidos no seguinte relatório da
IEA: Energy Conservation in Buildings & Community Systems Annex 21 Subtask C Empirical Validation of Thermal Building Simulation Programs Using Test Room Data
(MONTEIRO, 2002).

Segundo o fabricante pode ser utilizado na plataforma Windows 98, 2000 e NT. Para o presente
estudo utilizou-se uma versão de demonstração, mas totalmente funcional (a única limitação é o
período de utilização). A mesma foi executada na plataforma XP sem contratempos.
12
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2.4.

COMPORTAMENTO DOS VIDROS EM RELAÇAO À RADIAÇÃO SOLAR

A radiação solar é a energia emitida pelo sol que se propaga sob forma de ondas
eletromagnéticas, no espaço ou em um meio material.
A radiação solar compõe o seguinte espectro:

•

100 – 380nm: ultravioleta

•

380-780nm: visível

•

780-10000nm: infravermelho

A faixa espectral relativa ao ultravioleta encontra-se dividida em:

•

Ultravioleta A (próximo): 315-380nm

•

Ultravioleta B: 280-315nm

•

Ultravioleta C: 100nm-280nm

E a faixa espectral relativa ao infravermelho divide-se em:

•

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

•

Infravermelho de ondas médias: 1400-3000nm

•

Infravermelho de ondas longas: 3000nm-1mm
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Figura 88 – Distribuição espectral da energia solar depois de atravessar a atmosfera
Fonte: Caram, 2002

A radiação solar que chega à superfície terrestre é compreendida por uma região
espectral que vai de 290nm a 1mm, sendo mais significativa na região entre 290nm
e 2500nm, desde o ultravioleta, passando pelo visível, até o infravermelho próximo e
médio, como ilustra a Figura 88.
A radiação que atravessa a atmosfera e atinge a superfície terrestre distribui-se nas
seguintes proporções aproximadamente: ultravioleta de 1 a 5%; visível de 41 a 45%;
e infravermelho de 52 a 60%. Essas proporções variam segundo as condições
atmosféricas, nebulosidade, e presença de vapor de água (CARAM, 2002).
Apesar de chegar à superfície terrestre em pequena proporção, a radiação
ultravioleta é muito energética e pode causar diversos efeitos indesejáveis como
desbotamento ou descoloração. Além disso, é responsável pela formação de
eritemas e pode ser cancerígena. A radiação ultravioleta também é bastante
desejável, atuando na pigmentação da pele, na cura e prevenção do raquitismo,
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através da melhoria da síntese de vitamina D e, no efeito bactericida, capaz de
matar muitas espécies de bactérias, fungos, mofos e germes.
A Figura 89 apresenta um gráfico dos efeitos físicos e biológicos da radiação solar
para os diferentes comprimentos de onda.

Figura 89 – Efeito físicos e biológicos da radiação solar
Fonte: Caram, 2002

A região do visível está associada à intensidade de luz branca transmitida, influindo
diretamente no nível de iluminação de um ambiente.
O infravermelho de ondas curtas, assim como o de ondas médias e longas é
invisível ao olho humano, mas é sentido como fonte de calor. Diante disto, deve-se
ter muita atenção para esta região do espectro solar.
As características espectrofotométricas dos vidros fazem com que estes atuem de
forma seletiva na radiação solar incidente (CARAM, 2002).
O vidro incolor de espessura 3mm, por exemplo, é muito transparente aos
comprimentos de onda compreendidos entre 40nm e 2800nm, isto é, numa banda
que inclui as radiações visíveis, o infravermelho próximo e parte do infravermelho
médio. A partir desse limite a transmissão decresce, e após os 4000nm o vidro
passa a comportar-se como um material opaco à radiação incidente (RIVERO,
1986).
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Sendo assim, quando um raio de sol incide sobre um vidro comum a maior parte
dessa energia passa para o interior do ambiente, onde ela é absorvida e refletida
pelos corpos do espaço interior. A energia absorvida é reirradiada em onda longa,
diante da qual o vidro é opaco, ocasionando o efeito estufa dentro das edificações
(RIVERO, 1986).
Como a radiação solar chega à superfície terrestre entre 290nm e 2200nm, concluise que os vidros são transparentes a praticamente todo o espectro solar. No entanto,
essa transparência é relativa e depende das características da componente
(ALUCCI ET AL., 2001).
A Figura 90 mostra a transparência de um vidro incolor de espessura 3mm, nesse
intervalo de comprimentos de onda, o que ilustra o comportamento seletivo.

Figura 90 – Transmissão espectral típica de vidros incolores comuns frente à radiação
eletromagnética no intervalo entre 200 a 5000nm
Fonte: CARAM, 2002 apud ASHRAE, 1983

Quando a radiação solar incide sobre uma superfície envidraçada, uma parte dela é
transmitida diretamente através do vidro para o interior do local, outra parte é
refletida pela superfície do vidro para o exterior e a terceira parte é absorvida pelo
vidro, sendo então dissipada na forma de ondas longas para o ar exterior e para o
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interior do ambiente, em proporções que dependem das condições ambientais,
como ilustra a Figura 91.
As proporções relativas a essas componentes são determinadas pelo ângulo de
incidência e pelas características espectrais do vidro (CARAM, 2002).
Desta forma, considere-se que:
Io = Iτ + Iρ + Iα

(5)

Onde:
Io é a radiação incidente
Iτ é a radiação transmitida
Iρ é a radiação refletida
Iα é a radiação absorvida
E que:
1= τ+ρ+α

(6)

Onde:

τ é a transmitância
ρ é a refletância
α é a absortância
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Figura 91 – Esquema da radiação incidente, transmitindo, absorvendo e refletindo no vidro
Fonte: CARAM, 2002

A transmissão espectral, de um modo geral, depende da composição química do
material, de sua cor, da absorção ótica dentro do material, e das características
superficiais do vidro.
Segundo Caram (2002):
“A proporção de energia diretamente transmitida através de um material
transparente diminui à medida que o ângulo de incidência da radiação tornase maior que 45° com a normal. A partir de 60° a quantidade de radiação
incidente que é transmitida diretamente diminui muito, pois o coeficiente de
reflexão passa a aumentar. Ou seja, quanto maior for o ângulo de incidência,
maior a porcentagem de radiação refletida”.
Para vidros utilizados na construção civil, o índice de transparência normalmente é
um pouco menor, mesmo para vidros incolores. Os óxidos podem acentuar o
coeficiente de absorção do material, reduzindo a transmissão da radiação e
aumentando a radiação absorvida pelo vidro. Isso resulta um aumento da
temperatura do material (CARAM, 2002).
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A reflexão da radiação solar depende basicamente da refletância do vidro ρ do
ângulo de incidência e do índice de refração do vidro. Para os vidros utilizados na
construção civil, considera-se o índice de refração n=1,5.
A Figura 92 mostra um gráfico da relação do coeficiente de transmissão e reflexão
em função do ângulo e incidência.

Figura 92 – Coeficiente de Transmissão e Reflexão em função do ângulo de incidência
Fonte: VAN STRAATEN, 1967

A absorção da radiação solar varia em função da espessura do vidro e da sua
absortância α.
Segundo Caram (2002) “a adição de óxidos à composição dos vidros causa
absorção para determinadas regiões do espectro solar, podendo absorver
seletivamente dentro da região do visível, assim como na do ultravioleta e
igualmente na região do infravermelho”.
Deve-se destacar que toda a energia incidente uma vez absorvida, transforma-se em
calor.
Para um melhor entendimento das características dos vidros, devem ser
considerados alguns conceitos, utilizados nas bibliografias e catálogos técnicos de
materiais transparentes:
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•

Fator Solar (F.S.):

O Fator Solar é definido como a soma da porcentagem da radiação solar transmitida
diretamente através do vidro mais a parcela da energia absorvida pelo vidro e
reirradiada para o interior do ambiente (CARAM, 2002).
O Fator Solar de envidraçamento constituído de material homogêneo e com
espessura constante pode ser obtido através da Equação (7):
F.S. = τ + α (K / he)

(7)

onde:
F.S. é o Fator Solar

τ é a transmitância
α é a absortância
K é a transmitância térmica total
he é o coeficiente superficial externo de transmissão de calor
De acordo com ASHRAE (1981) Ni é a fração da energia solar que incide sobre uma
fachada, e que após ser absorvida é reirradiada para o interior da edificação. De
forma genérica, Ni pode ser considerado um terço da parcela de radiação solar
absorvida pela componente (CARAM, 2002). Dessa forma, o Fator Solar poderá ser
expresso pela equação:
F.S. = τ + (1/3)α

(8)

A fração de 1/3 significa pouco quando se trata de um vidro incolor, porém para
vidros com grande capacidade de absorção esse percentual passa a ser
significativo.
Quanto maior o Fator Solar do vidro mais esse permite a passagem de energia.
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O Fator Solar depende da posição do sol e das condições exteriores, tais como a
convecção natural favorecida (ou não) pelo vento (ALUCCI et al., 2001).

•

Ganho de Calor Solar (G.C.S.):

O Ganho de Calor Solar (GCS ou SHGF) ou a transmissão total da radiação é
definido como a soma do Fator Solar e da transferência de calor devida à diferença
de temperatura entre o ar exterior e o interior, e pode ser obtido através da equação:
q = F.S.(Io) + K (te - ti)

(9)

onde:
q = ganho de calor através do vidro (W/m2)
F.S. é o fator solar
Io é a energia incidente (W/m2)
(te-ti) é a diferença entre a temperatura do ar externo e interno (°C) e representa
ganho quando te > ti e perda quando ti > te.

•

Coeficiente de Sombreamento (C.S.):

Para viabilizar a comparação entre diferentes tipos de envidraçamento e sua
combinação com diferentes tipos de proteção a ASHRAE (American Society of
Heating, Refrigeration and Air – Conditioning) desenvolveu o conceito de Coeficiente
de Sombreamento.
O Coeficiente de Sombreamento é definido como a razão entre o Ganho de Calor
Solar de um vidro qualquer analisado e o de um vidro padrão de 3mm incolor, não
sombreado.
Deve-se destacar que quanto menor for o Coeficiente de Sombreamento de um
vidro, maior a proteção que ele oferece.
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O Coeficiente de Sombreamento também é em relação à energia total transmitida,
não separando o espectro solar em regiões. O CS varia em função da orientação da
fachada, da latitude e da hora do dia.
Lim et al. (1979) propõe a Equação (10) para calcular o CS de um dado conjunto
vidro e proteção solar.
CS’ =( A1 x IDg + f x A x Idg ) / (A x ITg)

(10)

onde:
CS’ é o coeficiente de sombreamento equivalente do conjunto
A1 é a área da janela exposta ao sol
IDg é a radiação solar direta transmitida através de um vidro comum 3mm
f é a fração da radiação difusa obstruída pela proteção
A é a área total da janela
Idg é a radiação solar difusa transmitida através de um vidro comum 3mm
ITg é a radiação solar total transmitida através de um vidro comum 3mm
Se o vidro utilizado não é um vidro comum 3mm, o Coeficiente de Sombreamento do
conjuto (CS’’) pode ser obtido pela Equação (11):
CS’’= CS’ x CS

(11)

onde:
CS’ é o coeficiente de sombreamento equivalente do conjunto, calculado pela (10)
CS é o Coeficiente de Sombreamento declarado pelo fabricante
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2.5.

CARACTERIZAÇÃO DOS BRISES

Alguns dos mesmos conceitos utilizados para caracterizar o vidro podem ser
também adotados para a caracterização do elemento de proteção solar.
A Tabela 2 reúne alguns valores de Coeficiente de Sombramento para soluções de
vidro claro comum 3mm combinados com diferentes soluções de persiana, cortina
ou brise, elaborada por Mascaro (1985) e, a Tabela 3 apresenta uma classificação
de dispositivos e seu coeficiente de sombreamento, desenvolvida por Olgyay (1963).
Deve-se destacar que quanto menor o Coeficiente de Sombreamento, melhor o
desempenho da proteção solar. Da mesma maneira, quanto maior for o Fator solar
do elemento de proteção solar, mais energia o sistema vidro e brise permitem entrar
dentro do ambiente interno.
O Fator solar é uma porcentagem bastante utilizada para a caracterização do brise.
Rivero (1987) propõem um método de cálculo do fator solar do brise, baseado
apenas na sua geometria, como descrito no item anterior dessa dissertação
(procedimentos de avaliação da eficiência dos dispositivos de proteção solar).

Tabela 2 - Coeficiente de sombreamento para diferentes elementos de proteção solar
Fonte: Mascaró, 1985

Elemento de proteção solar
vidro comum + persiana interna cor clara
vidro comum + persiana interna cor escura
vidro termo absorvente e persiana
vidro comum + cortina de tecido/trama aberta/cor clara
vidro comum + cortina de tecido/trama cerrada/cor
clara
vidro comum + cortina de tecido/trama cerrada/cor
escura
toldo cor media ou escura e vidro aberto
toldo cor clara e vidro aberto

Coeficiente de Sombreamento
0,55
0,68
0,40
0,60
0,45
0,63
0,20
0,12
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Tabela 3 - Coeficiente de sombreamento para diferentes elementos de proteção solar
Fonte: Maragno, 2000; adaptado de Olgyay, 1963

Elemento de proteção solar
Coeficiente de Sombreamento
Janela de vidro comum incolor
1,00
Cortina interna de enrolar escura com meia abertura
0,91
Cortina interna de enrolar intermediária com meia
0,81
abertura
Cortina interna de enrolar escura totalmente baixada
0,81
Persiana interna de palhetas escuras totalmente
0,75
baixada
Cortina interna de enrolar clara com meia abertura
0,71
Vidro absorvente de 6mm
0,66
Lâmina cinza de 6mm
0,66
Persiana interna de palhetas intermediária totalmente
0,65
baixada
Película levemente pigmentada aplicada sobre o vidro
0,65
Cortina interna de enrolar de cor intermediária
0,62
totalmente baixada
Vidro absorvente de 6mm com lâmina polida de 6mm
0,60
Lâmina cinza de 6mm com lâmina polida de 6mm
0,60
Cortina de tecido cor cinza escuro
0,58
Persiana interna de palheta branca totalmente baixada
0,56
Arvores como elemento de proteção solar
0,55
Vidro absorvente de 6mm com persiana de palhetas
0,53
Vidro com pigmento de cor semi-escura
0,52
Cortina de tecido cor cinza semi-escura
0,47
Persiana interna de palhetas de alumínio refletor
0,45
Persiana externa rebatível
0,43
Película sobre vidro escuro translúcido
0,41
Cortina de tecido em cor branca
0,40
Cortina interna de enrolar de cor branca totalmente
0,40
baixada
Brise-soleil de lâminas verticais fixas nas fachadas
0,32
leste e oeste
Toldo externo inclinado de cor intermediária ou escura
0,25
Brise-soleil horizontal contínuo na fachada norte
0,25
Veneziana externa cor creme
0,15
Veneziana externa rebatível cor branca
0,15
Brise-soleil horizontal móvel
0,13
Brise-soleil vertical móvel
0,13
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3.

MÉTODOS E MATERIAIS

Para avaliar a eficiência dos brises transparentes, foram realizadas medidas em
células-teste construídas em escala 1:1, em um terreno da Faculdade de
Engenharia, Arquitetura e Urbanismo da UNICAMP (Universidade de Campinas), em
Campinas, São Paulo.
Foram utilizadas as células-teste e os equipamentos comprados durante a pesquisa
titulada “Sustentabilidade e eficiência energética: Avaliação do desempenho térmico
de coberturas e do comportamento de materiais transparentes em relação à
radiação solar”, financiada pela FAPESP no ano de 1999. Essa pesquisa foi
desenvolvida na Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo da
UNICAMP, em conjunto com o Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Escola
de Engenharia de São Carlos da USP, sob a coordenação e orientação da Dra.
Lucila Chebel Labaki e orientação dos professores Dr. Osny Pelegrino Ferreira e
Dra. Rosana Maria Caram de Assis.
Os brises transparentes utilizados nas medidas de campo foram doados pela
Pilkington e o brise metálico aeroscreen foi doado pela Hunter Douglas

3.1.

CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO

A cidade de Campinas localiza-se na latitude 22°54’ S, longitude 47°3’ O e altitude
de 854m. Devido a sua altitude, a cidade está sujeita a intensa ventilação e
insolação (CHVATAL, 1998).
A UNICAMP está localizada no Bairro Barão Geraldo, a 12km do centro da cidade
de Campinas (Figura 93). As células teste foram construídas em um terreno da
Faculdade de Engenharia Civil da UNICAMP, localizado no mapa da Figura 94.
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Figura 93 – Imagem satélite da UNICAMP – Bairro Barão Geraldo, Campinas
Fonte: site – www.googlearth.com.br

Figura 94 – Mapa da Unicamp - localização do terreno onde estão construídas as células-teste
Fonte: site – www.unicamp.br
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O período de verão compreende os meses de novembro a março e o período de
inverno de junho a agosto. O verão possui maior duração que o inverno. De acordo
com os dados climáticos apresentados na tabela 4, os meses mais quentes são
janeiro e fevereiro, com média das máximas 29,90C e 29,70C, respectivamente. E os
meses mais frios são junho com média das mínimas de 12,50C, e julho com média
das mínimas de 12,40C.
Com relação à amplitude térmica essa varia entre 9,3 e 13, apresentando valores
menores nos meses de dezembro e janeiro e valores maiores no mês de agosto.
A umidade relativa média do ar varia entre 63,9% e 78,5%, sendo mais baixa
durante os meses de inverno e primavera e mais alta durante os meses de verão e
outono, já que esse período se caracteriza também por apresentar um índice
pluviométrico maior. Os ventos predominantes são de sudeste, e as velocidades na
maioria dos meses são próximas a 2,0m/s, exceto em setembro e outubro, quando
chegam a atingir 3,4m/s e 3,3m/s, respectivamente.
Tabela 4 – Dados climáticos da região de Campinas, período 1983-1997
Fonte: Posto Meteorológico do Instituto Agronômico de Campinas – Seção Climatologia Agrícola –
apud GUTIERREZ, 2004

MÊS

Tmmax
(ºC)

JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ

29,9
29,7
28,9
27,8
25,3
24,1
24,6
26,3
26,6
28,5
29,0
29,1

Tmmin Amplitude
(ºC)
média/
(ºC)
19,6
9,3
19,5
10,2
18,7
10,2
17,4
10,4
14,8
10,5
12,5
11,6
12,4
12,2
13,3
13,0
15,0
11,6
16,8
11,7
18,3
10,7
19,9
9,2

UR
(%)

Chuva
(mm)

Nebul.
média

Direção
ventos

77,7
78,5
77,6
76,3
76,4
73,5
68,0
63,9
68,1
68,2
69,6
75,3

252,4
198,4
191,0
80,3
97,1
43,2
32,1
32,1
80,7
90,8
134,6
217,6

5,9
6,1
5,4
4,5
4,2
3,5
2,7
3,2
4,2
4,4
4,9
6,3

C
C
SE
SE
C
C
SE
SE
SE
SE
SE
SE

Veloc.
Ventos/
(m/s)
2,0
2,0
2,1
2,2
2,0
2,1
2,7
2,9
3,4
3,3
2,9
2,5

De acordo com a carta solar para a latitude estudada, ilustrada na Figura 95,
observa-se que a fachada sul recebe radiação solar direta apenas no verão, porém
durante todo o dia. Já a fachada norte recebe muita radiação solar direta durante
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quase todo o ano, sendo que nos meses de março a setembro esta recebe
insolação durante todo o dia.
Como é sabido, a fachada leste recebe radiação solar direta no período da manhã e
a oeste no período da tarde, durante todo o ano, sendo que durante o verão essa
radiação apresenta valores mais altos que no inverno.

Figura 95 – Carta Solar - latitude 24º Sul
Fonte: FROTA, 2004

Com relação à disponibilidade de luz natural no plano do horizonte, verifica-se no
gráfico de freqüência de ocorrência da iluminância em plano horizontal, apresentado
na Figura 96, que em 70% do tempo o plano horizontal tem em torno de 15000lux.
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Destaca-se que em um dia de inverno parcialmente nublado, a disponibilidade
média de luz na cidade de Londres é de 5000lux e na Alemanha 8000lux.

Figura 96 – Gráfico de freqüência de ocorrência da iluminância em plano horizontal
Fonte: ALUCCI, 2004

Além dos dados climáticos gerais para a cidade de Campinas, durante as medidas o
microclima local foi constantemente monitorado através da estação meteorológica
Campbell Scientific, instalada junto às células teste. A estação meteorológica
registrava as seguintes variáveis climáticas: temperatura do ar (0C), umidade relativa
do ar (%), velocidade dos ventos predominantes (m/s), direção dos ventos
predominantes (0), radiação solar (W/m²) e índice pluviométrico(mm).

3.2.

DESCRIÇÃO DAS CÉLULAS-TESTE E EQUIPAMENTOS

Durante a pesquisa titulada “Sustentabilidade e eficiência energética: Avaliação do
desempenho térmico de coberturas e do comportamento de materiais transparentes
em relação à radiação solar” foram construídas seis células teste idênticas, na
escala 1:1, implantados de maneira que não houvesse sombreamento nas paredes
ou interferência de uma célula na outra, garantindo assim as mesmas condições
ambientais para todas, como ilustrado na Figura 97.
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A Figura 98 apresenta um esquema da implantação das células teste com as letras
que identificam cada uma delas.

Figura 97 – Foto do Conjunto de células teste – UNICAMP 14/05/2003

Figura 98 – Desenho da implantação com a letra referente de cada célula-teste
Fonte: GUITIERREZ, 2004

•

Descrição das células teste

Todas as células-teste foram construídas em cima de uma base de radier de
concreto desempenado, com dimensões de 3,20m x 3,70m, com piso interno de
concreto revestido em argamassa de cimento desempenada.
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A célula-teste possui as seguintes dimensões: dimensões externas 2,20m x 2,70m,
dimensões internas 2,00m x 2,50m, pé direito 2,40m; área interna 5,00m² e volume
interno 12,00m³.
Todas foram implantadas orientadas com as fachadas de 2,70m para norte e sul e
as de 2,2m para leste e oeste.
A Figura 99 e a Figura 100 apresentam desenhos das plantas, cortes e elevações
adaptados do projeto original.
A célula-teste possui duas aberturas para estudo, uma na parede voltada para norte
e outra na parede voltada para oeste (Figura 101). Quando uma das fachadas está
sendo avaliada a outra tem sua abertura vedada por um painel com resistência
térmica equivalente à parede, estando ambas totalmente seladas para evitar a
interferência da ventilação (Figura 102). As aberturas possuem dimensões de 1,20m
x 1,00m, e o peitoril de 1,10m. Para facilitar o manuseio e a troca de vidros e painéis
equivalentes, foi colocado o vidro incolor de 4mm em uma moldura de madeira sobre
batente, com alças e fechos de travamento, ficando o local envidraçado efetivo com
as dimensões de 0,86m x 1,06m, e área de 0,91m2 (Figura 103 e Figura 104).
A porta de entrada da célula-teste foi construída na parede voltada para a face leste,
sendo constituída de madeira (cedro).
As paredes da célula-teste foram construídas de tijolos de barro maciço sem
revestimento, com 0,10m de espessura, assentados com argamassa comum de
cimento e pintados na cor branca interna e externamente (Figura 105).
Como o objetivo de minimizar o ganho de calor pela cobertura, foi construído um
sistema composto por laje pré-moldada de cerâmica e concreto, ático ventilado por
aberturas em trama de tijolos de barro nos oitões das faces leste - oeste e filme de
alumínio polido (isolante térmico tipo foil), junto ao caibramento da cobertura. A
cobertura é de telha fibrovegetal, pintada na face externa de branco, aumentando a
reflexão da radiação solar (Figura 106).

Anna Christina MIANA
Avaliação do desempenho térmico de brises transparentes: Ensaios em células-teste

Métodos e Materiais
Descrição das células-teste e dos equipamentos

97

Figura 99 – Plantas e cortes da célula-teste
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Figura 100 – Elevações da célula-teste
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Figura 101 – Foto das fachadas oeste e norte da célula-teste – UNICAMP 14/05/2003

Figura 102 - Foto das fachadas norte e leste da célula-teste– UNICAMP 18/04/2004 .
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Figura 103 – Foto da Janela da célula-teste–
UNICAMP 14/05/2003

Figura 104 – Foto do detalhe da janela presa na
moldura de madeira– UNICAMP 14/05/2003

Figura 105 – Foto interior da célula-teste com os Figura 106 – Foto do detalhe da ventilação da
termopares instalados – UNICAMP 18/04/2004
cobertura – UNICAMP 14/05/2003

Anna Christina MIANA
Avaliação do desempenho térmico de brises transparentes: Ensaios em células-teste

Métodos e Materiais
Descrição das células-teste e dos equipamentos

101
•

Descrição dos equipamentos

As variáveis ambientais foram medidas pela estação meteorológica da marca
Campbell Scientific, ilustrada na Figura 107 e na Figura 108. A estação
meteorológica é composta por um sistema de aquisição de dados e sensores fixados
em um tripé, que possui altura variável, podendo atingir uma altura máxima de até
3,5m.
O sistema de aquisição dos dados é formado, basicamente, por duas unidades que
coletam e armazenam os dados meteorológicos e as temperaturas medidas na
célula-testes, que é composta por:

•

Um Data Logger CR 10X Measurement and control system, Campbell Scientific,
ilustrado na Figura 109, e na Figura 110.

•

Um multiplexador AM 416, conectado ao data logger, com 32 canais, que
possibilita a conexão de várias célula-testes simultaneamente, perfazendo um
total de até 32 medidas diferentes ao mesmo tempo

Figura 107 –Tripé com os sensores
Fonte: LABAKI et. Al., 2002

Figura 108 – Foto da estação – UNICAMP
26/09/2003

Anna Christina MIANA
Avaliação do desempenho térmico de brises transparentes: Ensaios em células-teste

Métodos e Materiais
Descrição das células-teste e dos equipamentos

102

Figura 109 –CR 10X
Fonte: manual dos equipamentos

Figura 110 - diagrama de conexão do CR 10X
Figura 111 – CR 10X
Fonte: manual dos equipamentos

Os sensores medem os seguintes parâmetros ambientais: temperatura do ar (ºC),
umidade relativa do ar (%), direção dos ventos dominantes (º), velocidade dos
ventos (m/s), radiação solar incidente (W/m²) e índice pluviométrico (mm).
Os sensores são:

•

Termo higrômetro CS 500, sensor de temperatura e umidade relativa do ar,
ilustrados na Figura 114, na Figura 115, na Figura 112e na Figura 113.

Figura 112 – Foto do Termo higrômetro da
estação instalada na UNICAMP
Fonte: LABAKI et. al., 2002

Figura 113 – Termo higrômetro CS 500 - Sensor
de temperatura e umidade relativa
Fonte: manual dos equipamentos
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O sensor de temperatura do ar opera dentro do intervalo de - 34°C a +50°C, e o
sensor de umidade relativa do ar apresenta uma maior precisão na faixa de 10 a
90%. O sensor é protegido contra a radiação solar em um abrigo meteorológico.

Figura 114 – Termo higrômetro CS 500 e abrigo
meteorológico
Fonte: manual dos equipamentos

•

Figura 115 – Termo higrômetro CS 500, abrigo
meteorológico e adaptador - detalhado
Fonte: manual dos equipamentos

Anemômetro wind sentry, sensor de velocidade do ar, ilustrado na Figura 116 e
um vane, sensor de direção do vento, ilustrado na Figura 117: conjunto 03001
(Figura 118 e Figura 119);

O anemômetro acusa velocidades dentro da faixa de 0 a 60m/s, com precisão de
0,5m/s, e o sensor acusa a direção do vento de 0º a 355º; com precisão de 5º.
Estes sensores devem ser colocados a uma altura de 3m do solo. O suporte que os
sustenta deve ser orientado na direção norte-sul.

•

Piranômetro LI200X, sensor de radiação solar (Figura 120, Figura 121, Figura
122 e Figura 123);
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Como não pode ser sombreado pela haste do tripé, seu suporte deve ser
posicionado na direção leste-oeste. A precisão típica do equipamento é de
aproximadamente 3%.
Sua sensibilidade é para comprimentos de ondas dentro do intervalo de 400 a
1000nm, compreendendo a região do visível e infravermelho-próximo.

Figura 116 – Wind Sentry Anemometer
Fonte: manual dos equipamentos

Figura 117 – Wind Sentry Vane
Fonte: manual dos equipamentos

Figura 118 – Conjunto dos sensores de
velocidade e direção do vento
Fonte: manual dos equipamentos

Figura 119 – Foto do conjunto dos sensores de
velocidade e direção do vento
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Figura 120 – Piranômetro LI200X
Fonte: manual dos equipamentos

Figura 121 – Piranômetro LI200X
Fonte: manual dos equipamentos

Figura 122 – Piranômetro LI200X
Fonte: manual dos equipamentos

Figura 123 – Foto do Piranômetro LI200X

•

Pluviômetro de báscula (rain gage), TB4-L, medidor de precipitação (Figura 124 e
Figura 125);

O pluviômetro não está montado no tripé, pois possui um apoio próprio, montado
próximo a este na vertical, a uma altura de 76cm do solo. Ele possui 15cm de
diâmetro por 61cm de altura.

•

um conjunto de termopares do tipo T cobre - constantan, 24 awg, ANSI (padrão
americano), conectados ao multiplexador, ilustrado na Figura 126, que contém
diversas entradas e uma saída, efetuando um roteamento dos dados de saída
conforme a configuração do intervalo de aquisição de dados.
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A Figura 127 apresenta uma foto do interior da célula-teste com os termopares
instalados nas superfícies que eles devem medir e no centro do ambiente.

Figura 124 – pluviômetro de báscula
Fonte: LABAKI et. al., 2002

Figura 125 – foto pluviômetro de báscula

Figura 126 – Foto da estação – UNICAMP
18/04/2004 – detalhe dos cabos chegando na
estação

Figura 127 – Foto do interior da célula-teste –
UNICAMP 26/09/2003 – detalhe dos termopares
fixados no vidro e na parede
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Os registros são realizados pela estação a cada 30 segundos, totalizando a cada 10
minutos.
Os dados coletados ficam armazenados na estação, depois são descarregados por
meio do storage module (módulo de armazenamento) para, posteriormente, serem
transferidos ao microcomputador, via software de programação PC208 W (programa
específico da Campbell Scientific Inc.) e interface de comunicação SC32A.
A estação meteorológica apresenta alguns acessórios listados a seguir:

•

bateria recarregável de 12 V (PS12 LA) – reguladores de voltagem, filtros e
proteção contra queda de raios;

•

terminal portátil cr10kd;

•

painel solar de 10 w para suprimento de energia da bateria do data-logger CR10x
(Figura 130);

•

caixa selada enc 12/14;

•

abrigo meteorológico para sensor de temperatura e umidade relativa, não
aspirado, RMYoung;

•

abrigo protetor de radiação solar 41002;

•

base de nivelamento clf-1;

•

base de nivelamento CM100;

•

tripé meteorológico e acessórios;

•

software de programação PC208W Datta Logger Support Software, versão 3.3,
Campbell Scientific;

•

módulo externo de memória SM192 (Figura 128, Figura 129 e Figura 131);

•

interface serial para módulo de memória SC532;
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•

cabo serial padrão RS232,SC25PS.

•

teclado externo.

Figura 128 – Foto do módulo externo de
memória SM192 - UNICAMP 03/02/2005

Figura 129 – Foto do módulo externo de
memória SM192 ligado através do cabo serial
padrão a interface serial para módulo de
memória - UNICAMP 03/02/2005

Figura 130 – Foto do Painel Solar

Figura 131 – Foto do cabo serial conectando o
módulo de memória ao computados - UNICAMP
03/02/2005
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Para estudo do desempenho luminoso dos brises são utilizados os equipamentos:

•

Luxímetros Digital homis, modelo 824, sensor que mede os níveis de iluminância,
ilustrado na Figura 132;

•

Lente hemisférica Nikon FC-E8, com visão de 180º, possibilitando fotografar toda
a abóbada celeste, semelhante às cartas solares de projeção estereográfica.
Com ela é possível verificar se existe alguma obstrução e o quanto esta influi;

•

Câmera Digital Nikon Coolpix 4500, na qual a lente hemisférica se encaixa;

•

Tripés para colocar a fotocélula na altura do plano de trabalho;

•

Um aro para barrar a luz direta, possibilitando o estudo da iluminação natural
apenas com a luz difusa, ou luz do céu, ilustrado na Figura 133.

Figura 132 – Foto do Luxímetro – LABAUT
03/02/2005

Figura 133 – Foto da fotocélula no aro –
UNICAMP 15/04/2005
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3.3.

DIMENSIONAMENTO E DESENHO DOS BRISES

Durante o projeto da proteção solar algumas dúvidas surgiram com relação ao tipo
de brise a ser adotado, horizontal, vertical ou combinado e com relação ao seu
dimensionamento. Diante disso, optou-se por projetar um brise de acordo com o
método do traçado de máscara (OLGYAY, 1957), com a época do ano em que
aconteceriam as medidas de campo e com a possibilidade de utilizar o mesmo brise
para ambas as fachadas estudadas, norte e oeste. Deve-se destacar que existia
uma liberdade no projeto e dimensionamento do brise, já que a avaliação do
desempenho térmico tinha como objetivo principal comparar os diferentes tipos de
vidro que constituíam o brise.
Devido à necessidade de minimizar os custos da pesquisa, o brise foi dimensionado
buscando atender às duas fachadas, norte e oeste, reduzindo o número de placas
de vidro e o número de caixilhos pela metade. Porém, como os ângulos de sombra
necessários para cada fachada eram diferentes, duas opções eram possíveis: super
dimensionar o brise para a fachada norte ou projetar um brise que protegesse a
fachada oeste da radiação solar direta das 12horas às 16horas no verão e das das
12horas às 15horas no inverno.
Mais uma vez, com o objetivo de reduzir os custos das placas de vidro, optou-se por
projetar um brise mais adequado para a fachada norte e adaptá-lo para a fachada
oeste, já que como a avaliação é comparativa, o fato de a proteção solar ser de
eficiência parcial na fachada oeste não prejudicaria os resultados.
Sendo assim, foi projetado um brise combinado com três placas horizontais móveis e
duas verticais fixas. A mobilidade das placas horizontais possibilita a variação do
ângulo de sombra, permitindo uma melhor adequação do brise da fachada norte
para a fachada oeste. As placas possuem as dimensões de 1,24m x 0,35m, e
espessura de 4mm ou 6mm, dependendo do tipo de vidro que constitui o brise.
A Figura 134 e a Figura 137 ilustram a carta solar referente à Latitude de Campinas,
com o traçado de máscara sobreposto para a fachada norte e para a fachada oeste
respectivamente. A Figura 135 e a Figura 136 apresentam os desenhos de planta,
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corte e elevações do projeto do brise para a fachada norte, e a Figura 138 e a
Figura 139 apresentam desenhos do mesmo brise aplicado na fachada oeste.
Segundo o método de Rivero (1987), apresentado no item 2.3 desse trabalho, os
brises projetados apresentam o fator solar em relação a sua geometria de 0,85. Esse
valor pode ser obtido facilmente através do aplicativo computacional Fachada,
desenvolvido por ALUCCI (2002), que utiliza o mesmo método para o cálculo do
fator solar.
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Figura 134 – Traçado de máscara para a fachada norte – a=42º e β=74 º

Figura 135– Projeto dos brises – planta e corte do célula-teste com brise na fachada norte
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Figura 136 – Projeto dos brises – elevações do célula-teste com brise na fachada norte
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Figura 137 – Traçado de máscara para a fachada oeste – a=28º e β=74 º

Figura 138 – Projeto dos brises – planta e corte do célula-teste com brise na fachada oeste
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Figura 139 – Projeto dos brises – elevações do célula-teste com brise na fachada oeste
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3.4.

BRISES ESTUDADOS

Para avaliação dos brises transparentes foram selecionados quatro tipos de vidro
fabricados pela Pilkington. A seleção dos vidros para compor os brises transparentes
analisados foi baseada nos resultados dos experimentos realizados em laboratório,
por meio de medidas com um espectrofotômetro por Caram (2002).
Além desses, foi selecionado o brise metálico aeroscreen, já que esse é o modelo
mais recente de brise opaco, fabricado pela Hunter Douglas. O objetivo era avaliar
também a eficiência térmica desse brise e comparar o desempenho térmico de
células teste com ele, células teste com brises transparentes e uma célula-teste sem
proteção solar.
Em resumo, os brises avaliados nos ensaios de campo foram:

•

Brise transparente formado por placas de vidro float comum incolor, com
espessura de 4mm (Figura 140 e Figura 141);

•

Brise transparente formado por placas de vidro Impresso mini-boreal, com
espessura de 4mm (Figura 142 e Figura 143);

•

Brise transparente formado por placas de vidro float azul, com espessura de
6mm (Figura 144 e Figura 145);

•

Brise transparente formado por placas de vidro refletivo a vácuo prata médio,
com espessura de 4mm (Figura 146, Figura 147 e Figura 148);

•

Brise opaco metálico, aeroscreen fabricado pela Hunter Douglas (Figura 149,
Figura 150 e Figura 151).
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Figura 140 – Foto célula-teste A – brise
transparente de vidro incolor - UNICAMP
24/01/2005

Figura 141 – Foto célula-teste A – brise
transparente de vidro incolor - UNICAMP
03/02/2005

Figura 142 – Foto célula-teste B – brise
transparente de vidro impresso - UNICAMP
24/01/2005

Figura 143 – Foto célula-teste B – brise
transparente de vidro impresso - UNICAMP
24/01/2005
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Figura 144 – Foto célula-teste C – brise
transparente de vidro float azul - UNICAMP
24/01/2005

Figura 145 – Foto célula-teste C – brise
transparente de vidro float azul - UNICAMP
24/01/2005

Figura 146 – Foto célula-teste D – brise
transparente de vidro refletivo metalizado a
vácuo prata médio- UNICAMP 24/01/2005

Figura 147 – Foto célula-teste D – brise
transparente de vidro refletivo metalizado a
vácuo prata médio- UNICAMP 24/01/2005
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Figura 148 – Foto célula-teste D – brise
transparente de vidro refletivo metalizado a
vácuo prata médio- UNICAMP 03/02/2005

Figura 149 – Foto célula-teste F – brise metálico
aeroscreen – Hunter Douglas - UNICAMP
03/02/2005

Figura 150 – Brise metálico Aeroscreen –
Hunter Douglas
Fonte: manual da Hunter Douglas

Figura 151 – Brise metálico Aeroscreen –
Hunter Douglas
Fonte: manual da Hunter Douglas

Os vidros planos, floats, possuem suas faces paralelas, em conseqüência de seu
processo de fabricação. Segundo Davies (1993) esse vidro é obtido por meio do
escoamento da mistura vitrificável derretida sobre uma base de estanho líquido, em
atmosfera controlada, formando uma camada contínua que flutua sobre o banho e
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que deve ser mantida a alta temperatura e tempo suficiente para que as superfícies
fiquem planas e paralelas.
O vidro plano float incolor serve de base para a produção em grande escala de
outros tipos de vidro, já que além de ser uma tecnologia ágil e barata, esse vidro
pode ser submetido a cortes, lapidação, têmpera, metalização e laminação. Os
vidros floats incolores estão disponíveis nas espessuras de 2mm a 19mm.
O vidro float colorido possui o mesmo processo de fabricação que o incolor, porém
com a adição de aditivos minerais, como exemplo Selênio (Se), Óxido de Ferro
(Fe2O3) e Óxido de Cobalto (CO3O4) à mistura vitrificável. A cor azul é a mais
recente no mercado nacional.
De uma forma geral, os vidros planos floats incolores apresentam alta transmitância
a todo espectro, e baixa refletância e absortância, como pode ser verificado nas
Tabelas 08 e 09. Quanto aos coloridos, estes se destacam por sua atenuação
diferenciada para o ultravioleta, o visível e o infravermelho. Os vidros verde e azul,
por exemplo, possuem características muito próximas do que seria um vidro ideal,
para países com regiões mais quentes, já que eles apresentam uma redução da
transmitância solar pela absorção de uma significativa parcela da energia incidente
(Tabela 6). Somado a isso, o vidro float azul apresenta boa transmitância na região
do espectro que compreende a luz visível e baixa transmitância na região do
espectro que compreende o infravermelho (Tabela 5).
O vidro impresso, conhecido também como vidro fantasia, apresenta característica
de translúcido, por difundir a luz. Possui uma ou ambas as faces impressas com
desenhos ou motivos ornamentais. É indicado para atuar como barreira visual, sem
prejuízo da luminosidade, pois apenas difunde a luz. Encontrado em diversas cores,
com espessura entre 4mm e 10mm, pode ser submetido à têmpera e à laminação
(CARAM, 2002).
Os vidros refletivos incluem-se na categoria dos vidros de controle solar, já que eles
têm a intenção de cumprir três funções básicas: melhor controle da insolação, maior
conforto visual. Atualmente, dois processos são utilizados para a obtenção da
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metalização do vidro, sendo um por pirólise e outro por metalização a vácuo por
sputtering. O primeiro processo ocorre ainda dentro da linha de produção do vidro, e
o segundo, fora (CARAM, 2002).
Os vidros refletivos são normalmente fabricados a partir do vidro float incolor ou
colorido, ao qual uma fina camada de um ou vários metais é aplicada em uma de
suas faces. Como resultado estético, podem-se obter várias colorações a partir
deste tratamento, sendo que as tonalidades padrões são: prata, azul, bronze, e
verde. Os vidros coloridos podem gerar uma gama maior de opções de cores
(CARAM, 2002).
Os vidros refletivos pirolíticos foram desenvolvidos visando à melhoria do
desempenho térmico da edificação para países de clima com períodos frios longos e
intensos. Sendo assim o vidro refletivo pirolítico possui boa reflexão no infravermelho
longo, boa transmissão no espectro visível e no infravermelho próximo (ARNAUD,
1997).
Os vidros refletivos metalizados a vácuo de forma geral são muito pouco
transparentes à radiação solar. A maioria apresenta transmitância inferior a 20%,
mesmo para incidência perpendicular. A refletância nos vidros refletivos metalizados
a vácuo apresenta-se de forma mais intensa que nos vidros comuns, principalmente
para ângulos de incidência até 50°. Apesar do termo refletivo, esse tipo de vidro é
bastante absorvente (Tabela 5 e Tabela 6).
Os vidros obtidos por metalização a vácuo oferecem melhor proteção solar que os
vidros obtidos por pirólise. Para os vidros refletivos pirolíticos, normalmente utiliza-se
à face tratada voltada para o lado externo da edificação, a fim de se obter maior
eficiência térmica, enquanto nos metalizados a vácuo, a face tratada é colocada
voltada para o interior da edificação (CARAM, 2002).
As espessuras padrões disponível no mercado nacional são de 3, 4, 5, 6, 8 e 10mm
para os metalizados a vácuo, e de 4, 6, 8 e 10mm para os pirolíticos.
Com base nas características ópticas dos vidros foram selecionados quatro tipos
diferentes de vidro: vidro float incolor, vidro float colorido, vidro impresso e vidro
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refletivo. Com relação ao vidro refletivo optou-se pelo vidro refletivo metalizado a
vácuo, já que o vidro refletivo pirolítico é relativamente transparente ao infravermelho
próximo, não protegendo a edificação do calor provido da radiação solar incidente,
enquanto que o vidro refletivo metalizado a vácuo absorve grande parte dessa
radiação, reduzindo dessa maneira a parcela de calor que atinge o vidro da janela.

Tabela 5 – Características ópticas para ângulos de inclinação variados
Fonte: CARAM, 2002.

Material

Vidro
comum:
incolor
5mm

Vidro
comum:
Azul
6mm

Vidro
refletivo
a vácuo:
prata
médio
4mm

Ângulo

UV

Refletância (%)
Vis
IV

Total

Transmitância (%)
UV
Vis
IV
Total

300 a
380 a
780 a
300 a
300 a
380 nm 780 nm 2000 nm 2000 nm 380 nm

0
10
20
30
40
50
60
70
80
0
10
20
30
40
50
60
70
80
0
10
20
30
40
50
60
70
80

9
9
10
12
13
16
23
35
54
8
8
8
10
13
14
19
30
53
40
40
40
40
39
32
47
47
72

10
10
11
12
12
12
17
27
53
8
8
8
8
9
11
12
21
47
33
33
33
34
34
37
38
44
64

9
9
9
10
12
14
17
34
54
6
6
7
7
8
10
15
28
48
31
31
31
31
31
33
34
42
60

10
10
10
11
12
14
18
30
53
7
7
7
8
9
11
14
24
47
32
32
32
32
33
35
37
44
63

63
63
63
61
59
54
47
41
23
24
24
24
23
21
18
15
13
6
8
8
8
7
6
5
4
3
2

380 a
780 a
300 a
780 nm 2000 nm 2000 nm

86
86
86
84
82
77
72
60
35
55
55
53
52
49
45
39
33
16
14
14
13
12
12
10
9
8
5

75
75
75
74
73
70
67
60
37
22
22
21
20
19
17
15
11
6
9
9
9
9
9
9
9
9
8
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81
81
80
78
75
71
60
36
40
40
39
38
36
33
30
24
12
12
12
12
11
11
10
9
8
6
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Tabela 6 – Transmitância, Refletância e Absortância total para ângulos de inclinação variados
Fonte: CARAM, 2002.
Vidro Comum – Incolor 5mm
Ângulo
R(%)
T(%)
A(%)
10
81
9
0
10
81
9
10
10
81
9
20
11
80
9
30
12
78
10
40
14
75
11
50
18
71
11
60
30
60
10
70
53
36
11
80

Vidro Comum – Azul 6mm
R(%)
T(%)
A(%)
7
40
53
0
7
40
53
10
7
39
54
20
8
38
54
30
9
36
55
40
11
33
57
50
14
30
57
60
24
24
52
70
47
12
40
80

Vidro Refletivo a Vácuo
Prata Médio 4mm
Ângulo
R(%)
T(%)
A(%)
32
12
56
0
32
12
56
10
32
12
56
20
32
11
57
30
33
11
56
40
35
10
55
50
37
9
54
60
44
8
48
70
63
6
31
80

3.5. PROCEDIMENTOS DE ENSAIO DE CAMPO
Durante todas as medidas, as seis células teste foram identificadas da seguinte
forma:

•

Célula-teste A – Célula-teste protegida com brise transparente formado por
placas de vidro float comum incolor, com espessura de 4mm;

•

Célula-teste B - Célula-teste protegida com brise transparente formado por
placas de vidro Impresso mini-boreal, com espessura de 4mm;

•

Célula-teste C - Célula-teste protegida com brise transparente formado por
placas de vidro float azul, com espessura de 6mm;

•

Célula-teste D - Célula-teste protegida com brise transparente formado por
placas de vidro refletivo a vácuo prata médio, com espessura de 4mm;
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•

Célula-teste E – Célula-teste sem brise, considerada de referência;

•

Célula-teste F - Célula-teste protegida com brise opaco metálico, aeroscreen
fabricado pela Hunter Douglas.

As medidas das variáveis térmicas aconteceram durante dois períodos distintos: 09
a 25 de abril de 2005 e 26 de maio a 07 de junho de 2005. O primeiro período mediu
as variáveis térmicas com os brises transparentes aplicados na fachada norte e o
segundo na fachada oeste.
Com relação às medidas de iluminação, essas aconteceram durante os dias 15 de
abril, com os brises instalados na fachada norte e 02 de junho, com os brises
instalados na fachada oeste.
Duas etapas antecedem a realização das medidas de campo: a preparação das
células-teste e dos equipamentos e um pré-teste.
Na etapa de preparação das células-teste, essas foram pintadas, limpadas e tiveram
seus telhados reparados. Nesse mesmo período os equipamentos foram enviados
para a Campbell Scientific para calibração, já que esses estavam sendo utilizados a
mais de dois anos, desde que foi finalizada a construção das células teste.
A etapa de pré-teste aconteceu entre os dias 04 de fevereiro e 09 de março de 2005.
As medidas que aconteceram durante esse período auxiliaram no entendimento de
como seriam realizados, realmente, os ensaios nas células-teste e como os
resultados seriam avaliados.

•

Medidas das variáveis térmicas

Durante todo o ensaio de campo a estação meteorológica da Campbell Scientific
monitorou as seguintes variáveis externas: temperatura do ar, umidade relativa,
direção dos ventos dominantes, velocidade dos ventos, radiação solar incidente e
índice pluviométrico.
Esses dados foram registrados a cada 30segundos, com totalizações a cada
10minutos. Durante este mesmo intervalo de tempo, os dados de temperatura do ar
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interno nas células teste e as temperaturas superficiais das paredes, janelas e
brises foram medidos pelos termopares e registrados através do data logger e
multiplexador e armazenados em um módulo externo de memória.
Os dados poderiam ser armazenados na própria estação e posteriormente
descarregados no módulo de memória externo. Porém foi realizado um teste
armazenando todas as medidas diretamente nesse módulo, já que ele possui uma
capacidade de memória muito maior que a estação, não encontrando nenhum
obstáculo.
Finalizado o período de medição, o módulo de memória era desconectado da
estação e conectado a uma interface, que era ligada ao computador. Com o uso do
software PC 208 W data logger support Software, versão 3.3, da Campbell Scientific,
as medidas eram transferidas para o computador, gerando arquivos data, que
podiam ser facilmente convertidos para Excel.
Para aquisição dos dados de temperatura interna e temperaturas superficiais foram
utilizados cinco termopares em cada uma das seis células teste, distribuídos da
seguinte maneira:
Células teste A, B, C e D:

•

Termopar 01 – centro da superfície superior da segunda placa de vidro
horizontal do brise transparente, medindo temperatura superficial desse elemento
(Figura 152);

•

Termopar 02 - centro da superfície inferior da segunda placa de vidro horizontal
do brise transparente, medindo temperatura superficial desse elemento (Figura
152 e Figura 153);

•

Termopar 03 - centro da superfície externa do vidro da janela, medindo
temperatura superficial desse elemento (Figura 154);

•

Termopar 04 - centro da superfície interna do vidro da janela, medindo
temperatura superficial desse elemento (Figura 155);
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•

Termopar 05 - centro da célula-teste, a uma altura de aproximadamente 1,30m,
medindo temperatura de bulbo seco (Figura 156);

Células teste E:

•

Termopar 01 – centro da superfície externa do vidro da janela, medindo
temperatura superficial desse elemento;

•

Termopar 02 - centro da superfície interna do vidro da janela, medindo
temperatura superficial desse elemento;

•

Termopar 05 - centro da célula-teste, a uma altura de aproximadamente 1,30m,
medindo temperatura de bulbo seco;

Célula-teste F:

•

Termopar 01 – centro da superfície superior da segunda placa horizontal do
brise aeroscreen, medindo temperatura superficial da placa metálica;

•

Termopar 02 - centro da superfície inferior da segunda placa horizontal do brise
aeroscreen, medindo temperatura superficial da placa metálica;

•

Termopar 03 - centro da superfície externa do vidro da janela, medindo
temperatura superficial desse elemento;

•

Termopar 04 - centro da superfície interna do vidro da janela, medindo
temperatura superficial desse elemento;

•

Termopar 05 - centro da célula-teste, a uma altura de aproximadamente 1,30m,
medindo temperatura de bulbo seco.
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Figura 152 – Foto dos termopares 01 e 02 da
célula-teste A - UNICAMP 03/02/2005

Figura 153 – Foto do termopar 02 da célulateste A - UNICAMP 03/02/2005

Figura 154 – Foto do termopar 03 da célulateste A - UNICAMP 03/02/2005

Figura 155 – Foto do termopar 04 da célulateste A - UNICAMP 03/02/2005

Figura 156 – Foto do termopar 05 da célulateste A - UNICAMP 03/02/2005

Figura 157 – Foto do termopar 01 da célulateste E - UNICAMP 03/02/2005
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Figura 158 – Foto dos termopares 01, 02 e 03
da célula-teste F - UNICAMP 15/04/2005

Figura 159 – Foto dos termopares 01, 02 e 03
da célula-teste F - UNICAMP 15/04/2005

Para a análise dos resultados obtidos nas medidas de campo foi feita uma primeira
seleção dos dados, excluindo os dias de chuva e os dias que não estavam
completos com as 24horas, já que as medidas eram interrompidas durante o
momento em que os dados eram descarregados.
Finalizada essa etapa, foram calculadas as médias das temperaturas do ar e das
temperaturas superficiais para um dia inteiro a cada 10minutos. Com essas médias
foram gerados gráficos das temperaturas externas do ar e das temperaturas do ar no
centro das células-teste. Para avaliar a confiabilidade dessas médias, foi calculado o
desvio padrão para cada media.
O mesmo foi feito para as temperaturas superficiais dos brises, as temperaturas
superficiais externas e internas das janelas. Porém verificou-se que a partir das
temperaturas superficiais médias pouco se poderia concluir, já que os valores
calculados de desvio padrão eram altos, podendo ser justificados pela incidência ou
não de radiação solar direta na superfície medida.
Diante disso, optou-se por avaliar um dia crítico com relação à temperatura do ar, ou
seja, o dia que apresenta as temperaturas externas mais elevadas. Sendo assim
foram analisadas as temperaturas do ar externas medidas pela estação
meteorológica Campbell durante os dias de ensaio de campo pré-selecionados.
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Definido o dia crítico para avaliação do brise na fachada norte e o dia crítico para
avaliação do brise na fachada oeste foram gerados gráficos das temperaturas do ar
e gráficos das temperaturas superficiais.
Os valores das temperaturas superficiais dos brises permitiram avaliar qual o vidro
que absorve mais a radiação solar, elevando mais a temperatura superficial do
mesmo. Esses resultados foram comparados aos dados de transmitância e
refletância medidos pelo espectrofotômetro, apresentados na Tabela 5 e na Tabela
6.
Com os resultados medidos das temperaturas superficiais do vidro da janela foi
possível avaliar qual o brise que protege mais e qual o vidro que deixa passar mais
radiação solar, aquecendo a superfície do vidro da janela.
Em uma outra avaliação foi calculado a carga térmica acumulada para poder estimar
o consumo de energia necessário para refrigeração caso fosse instalado um
equipamento de ar condicionado dentro de cada célula-teste.

•

Medidas de luz natural

Durante a pesquisa decidiu-se iniciar uma avaliação do desempenho luminoso dos
brises transparentes, por meio de medidas dos níveis de iluminação natural dentro
das células-teste. Como a avaliação do desempenho luminoso não era o foco dessa
pesquisa, somado a deficiência do número de pessoas necessário ou de sete
sensores cujo comprimento dos fios permitisse a conexão em um único data logger,
medindo simultaneamente o nível de iluminância externo e dentro das seis células
teste foi realizado um estudo de iluminação natural simplificado, utilizando luxímetros
manuais. Apesar disso, essas medidas geraram resultados significativos para a
compreensão do desempenho luminoso dos brises transparentes.
Para medir a iluminação natural no interior das células-teste foram utilizados
luxímetros manuais presos a um tripé a 0,75m do chão, como ilustrado na Figura
160. Para medir a iluminância externa utilizou-se também um luxímetro, porém
protegendo o sensor com um aro A idéia era comparar os níveis de iluminância
interno e externo e, principalmente, entre as células teste.
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O tipo de céu adotado é um aspecto fundamental na avaliação do desempenho da
iluminação natural. Esta opção é determinante em todo o processo, pois define a
disponibilidade de luz diurna, influindo qualitativa e quantitativamente nos resultados.
Há quatro tipos de céu padronizados – céu uniforme, céu encoberto, parcialmente
encoberto e céu claro – mas existem limitações em relação aos dois últimos que
dificultam a aplicação dos resultados. Além da radiação solar direta, normalmente
descartada em ambientes de trabalho por provocar ofuscamento e aumentar
sensivelmente a carga térmica no ambiente, no caso de climas tropicais, a
distribuição das luminâncias na abóbada celeste varia em função da posição solar,
com conseqüente variação horária da iluminação no ambiente.
O modelo de céu encoberto não apresenta estes inconvenientes. A luminâcia da
abóbada também varia em função da posição solar, mas a distribuição mantém-se
constante. Por esta razão pode-se adotar o conceito de FLD13, que só se aplica para
este modelo e para o céu uniforme.
Como no dia das medidas o céu não estava encoberto utilizou-se um aro para
sombrear a fotocélula na parte do céu que continha o sol. Deve-se destacar que este
aro obstrui parte significativa da radiação difusa, podendo essa diferença ser
corrigida posteriormente. Outro aspecto que deve ser ressaltado é que a fotocélula
utilizada para medir o nível de iluminância externo tem que estar em um plano
horizontal desobstruído.
Utilizando a lente hemisférica (olho de peixe) e uma câmera fotográfica apropriada
para essa lente foram registradas as condições de céu no momento em que era
medido o nível de iluminância externo e no centro da célula-teste (Figura 161).
Todos os equipamentos utilizados foram emprestados pelo LABAUT (Laboratório de
conforto ambiental e eficiência energética) da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo
da Universidade de São Paulo.

13

O Fator de Luz do Dia é uma medida da iluminação natural em um determinado ponto de um dado plano, que
expressa como uma relação da iluminação no plano dado e no ponto

Anna Christina MIANA
Avaliação do desempenho térmico de brises transparentes: Ensaios em células-teste

Métodos e Materiais
Procedimentos de ensaio de campo

131
As medidas ocorreram simultaneamente em um ponto externo, no ponto central da
célula-teste de referência e no ponto central de uma célula-teste com brise. Como o
registro era manual, foi necessária o auxílio de uma aluna de graduação, que
registrava as iluminâncias dentro da célula-teste de referência e externa a ela,
enquanto era realizado um percurso registrando os níveis de iluminação natural no
interior das demais células-teste
As medidas aconteceram durante duas horas dos dias 15 de abril de 2005 e 02 de
junho de 2005, no primeiro avaliando os brises aplicados na fachada norte e, no
segundo dia, avaliando os brises aplicados na fachada oeste. As medidas
aconteceram das 12horas às 14horas, a cada 5minutos, totalizando 24 medidas.
Foram gerados tabelas e gráficos comparativos para analisar os dados medidos.

Figura 160 – Foto do luxímetros no centro da
célula-teste A - UNICAMP 03/02/2005

Figura 161 – Foto do céu com a lente
hemisférica, pré-teste - UNICAMP 03/02/2005
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4.

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Para analisar os resultados das medidas das variáveis térmicas foram utilizados dois
procedimentos. O primeiro procedimento consiste na análise dos gráficos, gerados a
partir dos dados de temperatura do ar e de temperaturas superficiais das janelas e
dos brises medidos e das médias calculadas com esses mesmos valores. Nessa
etapa, a avaliação comparativa do desempenho térmico dos brises é relacionada
aos valores de refletância, transmitância e absortância dos vidros utilizados nas
medidas de campo.
Com base nas temperaturas do ar interno das células-teste e na temperatura de
conforto recomendada pela Norma Brasileira para condicionamento artificial
NBR6401, para ambientes destinados a escritórios, foi estimado o acúmulo da taxa
de aquecimento utilizado no cálculo do consumo de energia para o período de 14
dias de medida de campo, caso as células-teste fossem condicionadas
artificialmente. Em decorrência das baixas temperaturas do ar dentro das célulasteste (inferiores à temperatura de conforto), durante as medidas para avaliação do
desempenho térmico dos brises aplicados na fachada oeste, foram utilizados apenas
os resultados das medidas realizadas com o brise na fachada norte para essa
avaliação.
Para analisar os resultados das medidas de iluminação natural foram avaliados as
iluminâncias externas e internas a células-teste, plotados em gráficos e em tabelas.

4.1.

MEDIDAS DAS VARIÁVEIS TÉRMICAS

Para avaliar o desempenho térmico dos brises transparentes foram analisados os
resultados das medidas das variáveis térmicas que aconteceram durante os dias 09
e 25 de abril, e os dias 26 de maio e 7 de junho de 2005. No primeiro período foram
analisados os brises instalados na fachada norte, e no segundo período, na fachada
oeste.
Finalizadas as medidas de campo, foram excluídos os dias com chuva e calculadas
as médias das temperaturas do ar e das temperaturas superficiais dos vidros das
janelas das células-teste e dos vidros dos brises. Para cada média foi calculado seu
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desvio padrão e, analisando esses valores, verificou-se que pouco se poderia
concluir com as temperaturas superficiais médias, já que os valores de desvio
padrão para essas eram relativamente altos.
Diante disso, das médias calculadas foram gerados dois gráficos da temperatura do
ar no meio externo e das temperaturas do ar dentro das células-teste, um para
análise dos brises aplicados na fachada norte e outro para oeste, Figura 1 e Figura
163 respectivamente.
Observando o gráfico ilustrado na Figura 1, verificou-se um atraso entre duas e três
horas, em decorrência da inércia térmica das paredes das células-teste, que pode
ser visto também no cálculo da capacidade térmica da parede apresentado no
Anexo A.
A temperatura do ar externo atinge um máximo de 30,7ºC por volta das 15horas e a
temperatura do ar dentro da célula-teste sem proteção solar (célula-teste E) atinge
30,1ºC por volta das 17horas. Comparando esse último valor à temperatura do ar
dentro da célula-teste com brise transparente de vidro float incolor (célula-teste A),
constatou-se não haver alteração, ou seja, em ambas as células-teste (célula-teste E
e célula-teste A) a temperatura do ar atingiu 30,1ºC. Com relação à temperatura do
ar dentro das demais células-teste, notou-se uma diferença de aproximadamente
0,5ºC no mesmo horário. Essa diferença de temperatura pode ser melhor verificada
no detalhe do gráfico de temperatura do ar média ilustrado na Figura 182, o
Apêndice A.
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Figura 162 – Gráfico - Temperaturas do ar médias - período de 09/04/2005 a 25/04/2005 – Brises
Fachada Norte
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Os valores de desvio padrão dessas médias oscilaram entre 0,8ºC e 1,4ºC
(Apêndice B). Apesar de serem valores significativos, ao comparar as curvas de
desvio padrão para cada célula-teste observou-se que essas apresentavam o
mesmo desempenho.
Os resultados das medidas de temperatura do ar dentro das células-teste com os
brises aplicados na fachada oeste apresentaram uma diferença maior entre si, de
até 1ºC.
Assim, como verificado nas medidas com os brises na fachada norte (Figura 1),
durante as medidas com brise na fachada oeste as temperaturas do ar dentro das
células-teste sem proteção solar (célula-teste E) e com brise incolor (célula-teste A)
permaneceram semelhantes e mais elevadas em relação às demais, atingindo uma
máxima de 26,7ºC às 17horas, como pode ser visto no gráfico da Figura 163.
As células-teste protegidas com brise transparentes de vidro float azul (célula-teste
C) e de vidro refletivo metalizado a vácuo prata médio (célula-teste D) tiveram as
temperaturas internas similares à temperatura do ar dentro da célula-teste com o
brise metálico aplicado na mesma fachada (célula-teste F). Essas temperaturas
oscilaram em torno de 25,8ºC próximo às 17horas (Figura 163).
Já as temperaturas do ar interno médias da célula-teste protegida com o brise
transparente de vidro impresso (célula-teste B) tiveram seus valores entre as
temperaturas apresentadas na célula-teste com brise transparente de vidro incolor e
as temperaturas internas médias da célula-teste com brise transparente de vidro
refletivo metalizado a vácuo prata médio (célula-teste D), atingindo uma máxima de
26,2ºC às 17horas (Figura 163).
A Figura 183 ilustra um gráfico do detalhe da diferenta da temperatura do ar dentro
das células-teste apresentado na Figura 163.
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Figura 163 – Gráfico - Temperaturas do ar médias - período de 26/05/2005 a 07/06/2005 – Brises
Fachada Oeste
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Como pode ser observado na Figura 185, os valores de desvio padrão dessas
médias variaram entre 0,8ºC e 1,3ºC, sendo que essas variações aconteceram de
maneira semelhante entre as médias das temperaturas do ar dentro das célulasteste. Como era de se esperar, a temperatura externa do ar média é a que apresenta
um desvio padrão maior, chegando ao valor de até 1,7ºC.
Como já foi dito anteriormente, para a avaliação das temperaturas superficiais dos
vidros das janelas das células-teste e dos vidros dos brises, optou-se por definir um
dia crítico para cada período de medida de campo e avaliar os dados obtidos
durante esses dois dias. Também foram analisadas as temperaturas do ar dentro
das células-teste medidas nos dias críticos, e comparadas com as médias
calculadas.
Para a definição do dia crítico para cada período de medida de campo, foram
analisadas as temperaturas do ar externas, apresentados na Tabela 7, para o
período em que o brise estava instalado na fachada norte, e na Tabela 8, para o
período em que o brise estava instalado na fachada oeste. Avaliando esses dados,
foram selecionados os dias que apresentaram as mais altas temperaturas do ar
externas, após essas temperaturas estarem estabilizadas. O dia 09 de abril de 2005
foi definido o dia crítico para estudo do desempenho térmico dos brises aplicados na
fachada norte e o dia 04 de junho para estudo do desempenho térmico dos brises
instalados na fachada oeste.
Como pode ser observado na Tabela 7 das temperaturas do ar externas, o dia 09 de
abril de 2005 apresentou temperaturas em torno de 22ºC e 23ºC durante a
madrugada até as 7horas, quando ela começa a aumentar, atingindo a máxima de
33,1ºC às 14h40min. Após as 16 a temperatura externa do ar começo a cair, porém
apresentando valores altos acima de 26ºC até as 19 horas.
No dia 04 de junho de 2005 (Tabela 8), a temperatura do ar externo apresentou
valores em torno de 17ºC durante a madrugada até as 8horas, quando ela começa a
aumentar, atingindo a máxima de 29,23ºC às 15h20min.
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Tabela 7 – Temperaturas do ar externo – Brises Fachada Norte

Hora
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

Temp
ar
9/abr
22,35
23,09
23,29
23,04
22,74
21,94
21,94
22,34
23,2
25,17
27,91
29,47
31,36
32,03
32,16
32,63
32,44
29,55
27,94
26,07
24,93
23,88
23,2
22,74

Temp
ar
10/abr
22,19
21,84
21,68
21,7
21,45
21,08
20,89
21,38
23,27
26,8
28,14
29,63
30,39
30,16
30,93
30,77
32,31
32,21
26,96
25,29
24,56
24,25
24,34
23,95

Temp
ar
11/abr
23,44
22,17
21,56
21
20,32
19,97
19,71
21,23
24,19
27,26
29
29,63
30,95
31,26
32,11
32,3
31,92
31,87
27,4
25,83
24,83
24,17
23,17
22,34

Temp
ar
12/abr
21,36
21,14
21,13
20,65
20,5
18,61
18,42
20,58
22,57
26,19
27,77
29,47
30,89
31,35
31,82
32,18
32,4
30,95
28,85
26,6
25,39
24,27
24,03
24,14

Temp
ar
13/abr
22,97
22,66
23,41
21,69
20,59
20,76
20,32
21,87
22,99
25,53
27,25
28,88
29,69
30,26
29,16
30,71
30,09
28,8
26,78
25,01
24,31
23,33
22,54
22,05

Temp
ar
14/abr
21,46
20,94
20,5
20,27
20,01
19,62
19,26
20
21,98
25,53
27,3
28,57
29,64
30,23
31,35
31,64
31,56
28,67
26,73
26,14
23,97
23,13
21,78
21,02

Temp
ar
16/abr
20,51
20,02
19,89
19,39
18,14
18,29
17,97
19,59
21,57
24,34
28,1
29,72
30,46
31,08
31,02
31,59
29,29
30,14
27,81
25,55
24,87
23,86
23,28
22,51

Temp
ar
17/abr
22,33
22,29
21,92
21,78
21,49
21,17
21,13
21,67
22,89
25,06
27,53
29,52
30,34
29,97
30,98
30,51
29,11
26,39
25,82
24,16
22,72
21,75
21,11
20,66
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Temp
ar
18/abr
20,47
20,29
19,78
19,33
18,51
18,76
17,98
18,62
20,81
23,78
25,92
27,87
28,62
27,98
29,11
29,72
29,81
27,68
24,91
23,56
22,53
22,05
20,88
20,23

Temp
ar
19/abr
19,76
19,36
19,12
18,57
17,93
17,72
17,51
17,34
19,46
22,54
26,54
28,2
29,19
29,06
29,7
30,43
30,07
29,93
24,82
22,98
22,55
21,93
19,27
19,48

Temp
ar
21/abr
20,04
19,7
19,43
19
18,98
18,82
18,62
18,74
19,61
23,2
25,21
25,83
26,92
27,8
28,6
27,99
27,14
27,4
25,63
24,18
21,62
20,9
20,85
20,37

Temp
ar
22/abr
20,31
19,88
19,54
19,15
18,77
18,53
18,46
18,71
20,09
22,84
24,98
26,58
27,81
29,17
29,35
29,13
29,1
27,8
25,31
23,07
22
21,04
20,36
19,62

Temp
ar
23/abr
19,05
18,84
18,5
18,34
18,01
17,91
17,88
18,6
20,81
23,76
25,52
26,78
28,36
29,16
27,64
29,08
27,29
23,28
22,82
20,75
19,9
19,42
19,25
18,48

Temp
ar
24/abr
17,77
17,24
16,98
17,27
16,84
16,06
14,95
15,88
18,66
22,54
24,49
26,65
28,45
29,24
29,75
29,85
29,83
28,54
24,89
23,1
21,99
21,81
21,27
20,42

Tabela 8 – Temperaturas do ar externo – Brises Fachada Oeste

Hora
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

Temp
ar
26/mai
17,56
17,36
17,42
16,31
15,24
15,45
15,65
15,31
16,41
18,86
20,71
21,67
23,25
23,31
23,76
23,83
23,57
22,39
18,19
17,01
17,52
16,62
15,82
15,11

Temp
ar
27/mai
14,71
14,4
14,19
14,05
14
13,49
12,9
13,52
16,17
18,94
20,44
22,87
23,94
24,09
24,82
25,32
25,96
24,57
19,64
19,46
18,46
17,91
17,08
16,23

Temp
ar
28/mai
15,59
15,41
13,9
14,13
13,46
13,89
13,43
14,05
17,41
21,08
22,79
24,15
24,16
25,3
25,46
26,14
25,7
24
19,83
18,53
18,38
17,74
16,71
16,42

Temp
ar
29/mai
15,4
15,44
14,76
13,83
13,23
12,88
12,77
13,3
17,04
20,95
23,13
24,85
25,6
26,13
26,72
27,72
27,78
25,88
22,6
22,88
21,33
21,4
20,2
19,43

Temp
ar
30/mai
18,14
18,06
18,39
17,4
16,98
17,46
17,52
17,53
19,86
21,01
22,52
23,63
24,3
25,67
25,82
25,59
26,17
23,55
22,12
20,66
19,65
19,02
18,25
17

Temp
ar
31/mai
17,85
16,43
16,1
15,81
15,85
15,55
15,1
16,28
18,85
22,83
24,71
26,07
27,15
27,57
28,01
28,31
27,8
25,58
21,69
20,59
20,01
19,46
19,15
18,38

Temp
ar
1/jun
17,79
17,52
16,93
16,1
16,64
16,31
15,71
15,96
17,4
20
21,2
22,97
23,37
25,26
25,88
26,5
26,1
23,87
21,68
20,31
20,41
19,17
19,07
18,46
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Temp
ar
3/jun
18,18
17,06
15,33
16,04
14,75
14,67
14,62
17,04
21,39
22,43
24,75
25,66
26,53
26,72
27,33
28,3
27,97
24,49
21,86
20,45
19,93
19,13
18,43
17,17

Temp
ar
4/jun
17,17
15,96
16,52
17,1
16,47
16,32
15,73
15,84
19,11
21,99
24,37
25,56
26,78
27,08
27,53
28,51
28,06
27,28
22,5
22,49
20,27
19,51
18,23
18,57

Temp
ar
5/jun
18,48
17,94
17,37
17,03
16,3
15,73
15,97
15,82
18,64
21,34
23,74
25,55
26,15
26,23
26,78
27,32
27,47
27,2
22,57
22,88
20,4
19,1
18,8
18,59

Temp
ar
6/jun
18,11
17,96
17,24
16,76
16,28
15,62
14,83
15,63
18,72
19,97
22,77
23,77
25,06
25,53
25,75
25,85
25,4
24,03
21,71
20,32
18,72
18,11
17,83
17,04

Temp
ar
7/jun
16,2
15,98
15,85
15,39
14,27
13,41
13,06
14,49
16,93
18,96
21,64
24,63
24,72
26,12
26,72
26,76
26,53
26,3
22,04
20,86
19,54
18,37
17,98
17,41
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No dia crítico das medidas da fachada norte a radiação solar atingiu um valor
máximo de 750W/m² às 12h40min, como pode ser verificado no gráfico de radiação
solar incidente no plano horizontal para o dia 09 de abril de 2005, Figura 164.
Nesse mesmo dia crítico, a umidade relativa do ar no meio externo apresentou
valores de 81% a 88% até as 7horas quando ela começou a abaixar, chegando a um
mínimo de 42% as 14h40min, observado no gráfico de umidade relativa do ar para o
dia o dia 09 de abril de 2005, Figura 165.
No dia crítico das medidas da fachada oeste, a radiação solar atingiu um valor
máximo de 570W/m² às 12horas, como pode ser observado no gráfico de radiação
solar incidente no plano horizontal para o dia 04 de junho de 2005 (Figura 166).
Quanto à umidade relativa, essa oscilou em torno de 80% até as 8horas da manhã,
reduzindo a 38,2% as 15h20min, mesmo horário em que a temperatura externa do
ar atinge o valor máximo diário (Figura 167).
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Figura 164 – Gráfico - Radiação solar incidente no plano horizontal – dia crítico 09/04/2005
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Umidade Relativa do ar - dia crítico
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Figura 165 – Gráfico - Umidade Relativa – dia crítico 09/04/2005
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Figura 166 – Gráfico - Radiação solar incidente no plano horizontal – dia crítico 04/06/2005
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Umidade Relativa do ar - dia crítico
Brises Fachada Oeste
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Figura 167 – Gráfico - Umidade Relativa – dia crítico 04/06/2005

Baseado na carta solar para a Latitude 24º Sul no mês de abril, Figura 168, durante
o qual foram realizadas as medidas de campo para análise dos brise na fachada
norte, o sol incide nessa mesma fachada durante todo o dia, desde o horário que
nasce, pouco depois das 6horas, até o horário em que se põe, pouco antes das
18horas.
Durante as medidas para avaliação dos brises na fachada oeste, o sol incidia na
mesma fachada desde as 12horas até as 17h30min, aproximadamente (Figura 169).
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Figura 168 - Carta solar para a latitude 24º Sul – horário de insolação na fachada norte

Figura 169 – Carta solar para a latitude 24º Sul – horário de insolação na fachada oeste
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Avaliando os dados de temperatura dentro das células-teste no dia crítico, Figura
170, verificou-se que a temperatura do ar externa atingiu uma máxima de 33,3ºC às
15horas; a temperatura do ar interna na célula-teste sem brise (célula-teste E) e
protegida com brise transparente de vidro float incolor (célula-teste A) chegou a
32,3ºC por volta das 16horas, e nas demais células-teste esse valor foi um pouco
menor, atingindo uma diferença máxima da temperatura do ar dentro das célulasteste sem proteção solar de menos de 1ºC. A temperatura do ar atingiu 31,9ºC
dentro da célula-teste protegida com brise transparente de vidro float azul (célulateste C), 31,8ºC dentro da célula-teste com brise metálico (célula-teste F), 31,6ºC
dentro da célula-teste com brise transparente de vidro refletivo metalizado a vácuo
prata médio (célula-teste D), e 31,5ºC dentro da célula-teste protegida com brise
transparente de vidro impresso (célula-teste B) (ver Apéndice C).
Durante as medidas com os brises aplicados na fachada oeste, as temperaturas do
ar não atingiram valores muito altos, em decorrência da época do ano que em foi
realizado o ensaio de campo, maio e junho. Porém, como a avaliação é comparativa,
o importante é a diferença entre as temperaturas do ar dentro de cada célula-teste.
No horário das 17horas as temperaturas do ar dentro das células-teste atingiram os
valores máximos, como ilustrado na Figura 171. A maior temperatura do ar, 28,6ºC,
aconteceu dentro das células-teste com brise transparente de vidro float incolor
(célula-teste A) e sem brise (célula-teste E). As menores temperaturas do ar
aconteceram dentro das células-teste com brise transparente de vidro refletivo
metalizado a vácuo prata médio (célula-teste D), com brise transparente de vidro
float azul (célula-teste D) e com brise metálico (célula-teste F), sendo seus valores
27,5ºC , 27,6ºC e 27,8ºC, respectivamente (ver Apéndice C).
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Temperatura Ar
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Figura 170 – Gráfico - Temperatura do ar dia crítico (09/04/2005) – Brises Fachada Norte
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Temperatura Ar
Dia Crítico - Brises Fachada Oeste
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Figura 171 – Gráfico - Temperatura do ar dia crítico (04/06/2005) – Brises Fachada Oeste
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Com o objetivo de entender melhor o comportamento dos vidros estudados, foi
gerado um gráfico das temperaturas superficiais superiores e inferiores de cada
brise transparente. O sensor foi instalado no ponto central da placa de vidro
horizontal intermediária de cada brise transparente.
Com era de se esperar, o vidro refletivo metalizado a vácuo prata médio foi o que
apresentou as maiores temperaturas superficiais, tanto na fachada norte quanto na
fachada oeste. Segundo Caram (2002), esse tipo de vidro absorve mais de 50% da
radiação solar incidente, contribuindo dessa maneira para o aumento da temperatura
da placa de vidro. Como pode ser visto na Tabela 8, para o ângulo de incidência de
30º esse vidro absorve 57% da radiação solar, para 40º a absortância é 56% e para
50º a absortância é 55%.
Durante o dia crítico das medidas da fachada norte, a temperatura superficial
superior do vidro prata atingiu uma máxima de 52,1ºC (Figura 172) na parte superior
e 51,7ºC na parte inferior (Figura 173), e no dia crítico das medidas da fachada
oeste 50,9ºC e 53,7ºC, na parte superior e inferior respectivamente (Figura 174 e
Figura 175).
O vidro float azul apresentou um comportamento similar ao vidro refletivo prata, com
altas temperaturas superficiais superiores e inferiores da placa do brise, acima de
50ºC. Esse vidro também apresenta uma absortância elevada, 54% para ângulo de
incidência de 30º e 57% para ângulo 50º.
Já o vidro float incolor absorve pouco mais de 10% da radiação solar incidente.
Sendo assim, esse vidro apresenta temperaturas superficiais mais baixas, 46,1ºC na
parte superior e 43,2ºC na parte inferior da placa, na fachada norte (Figura 172 e
Figura 173); 38,9ºC na parte superior e 36,6ºC na parte inferior da placa, na fachada
oeste ( Figura 174 e Figura 175).
As temperaturas superficiais do vidro impresso encontram-se entre as temperaturas
superficiais do azul e do vidro incolor, da mesma maneira que as temperaturas do ar
dentro da célula-teste com brise de vidro impresso aplicado (célula-teste B) possuem
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seus valores entre as temperaturas internas da célula-teste com brise azul (célulateste C) e com brise incolor (célula-teste A).
É interessante observar que em alguns momentos do dia a temperatura superficial
da face inferior ultrapassa a temperatura superficial da face superior. Além dos
diversos fatores que afetam as temperaturas superficiais, a presença de radiação
solar incidente direta na placa aumenta sensivelmente a sua temperatura.
Vale ressaltar que o brise de vidro refletivo metalizado a vácuo prata médio foi
instalado com a face refletida dos vidros horizontais voltada para cima e das placas
verticais voltada para fora. O mesmo acontece com brise de vidro impresso, que
apresenta a face trabalhada do vidro impresso voltada para cima e para fora, no
caso das placas horizontais e verticais respectivamente.
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Temperatura Superficial Superior do brise
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Figura 172 – Gráfico - Temperatura superficial superior do brise dia crítico (09/04/2005) – Brises
Fachada Norte
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Figura 173 – Gráfico - Temperatura superficial inferior do brise dia crítico (09/04/2005) – Brises
Fachada Norte
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Figura 174 – Gráfico - Temperatura superficial superior do brise dia crítico (04/06/2005) – Brises
Fachada Oeste
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Figura 175 – Gráfico - Temperatura superficial inferior do brise dia crítico (04/06/2005) – Brises
Fachada Oeste
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Analisando as temperaturas superficiais dos vidros das janelas das células-teste
observou-se que a variação entre elas era bastante significativa, o que influi no
conforto térmico do usuário no interior da edificação.
Sendo assim, por meio dos dados plotados nos gráficos da Figura 176, Figura 177,
Figura 178 e Figura 179 é possível comprovar que os brises transparentes
contribuem positivamente no desempenho térmico da edificação. É claro que, para
isso, os brises devem ser dimensionados corretamente e a escolha do tipo de vidro
deve levar em consideração as características ópticas do vidro.
Nas medidas com os brises aplicados na fachada norte, as temperaturas superficiais
do vidro da janela atingiram seu valores mais elevados por volta das 14h30min e
durante as medidas com os brises na fachada oeste essas máximas aconteceram
duas horas mais tarde. Esse fato é explicado pela posição do sol na abóbada
celeste, que em certos horários atingem diretamente a superfície da janela, ou após
passar pela placa do brise transparente.
Como pode ser verificado nos gráficos da Figura 176 e da Figura 177, as
temperaturas superficiais do vidro da janela das células-teste sem proteção solar
(célula-teste E) ou protegidas pelo brise transparente de vidro float incolor (célulateste A) são as mais altas e próximas entre si, demonstrando mais uma vez que o
vidro incolor não contribui para proteger a fachada da radiação solar.
Com os brises na fachada norte, as temperaturas superficiais do lado externo do
vidro da janela atingiram 39,1ºC na célula-teste sem brise e 39,2ºC na célula-teste
com brise incolor, e do lado interno desse mesmo vidro 40,1ºC a célula-teste sem
brise e 38,7ºC na célula-teste com brise incolor (Figura 176 e Figura 177). Com os
brises na fachada oeste, essas temperaturas superficiais reduziram até 35,3ºC e
33,9ºC, lado externo e interno do vidro da célula-teste sem brise, respectivamente, e
35,2ºC e 34,7ºC na célula-teste com brise incolor (Figura 178 e Figura 179).
Analisando o desempenho do brise por meio da temperatura superficial do vidro da
janela, pode-se dizer que os brises transparentes com vidro float azul, com vidro
impresso e com vidro refletivo metalizado a vácuo apresentam um bom
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desempenho, se comparados a uma célula-teste sem proteção solar e não muito
diferente do brise metálico. Vale lembrar que o brise metálico utilizado nessa
pesquisa é constituído por placas perfuradas, mostrado no item 3.4.
Com os brises na fachada norte, as temperaturas superficiais do lado externo do
vidro da janela atingiram 37,5ºC na célula-teste com brise transparente de vidro azul
(célula-teste C), 36,5ºC na célula-teste com brise prata (célula-teste D), 35,2ºC na
célula-teste com brise impresso (célula-teste B) e 34,6ºC na célula-teste com brise
metálico (célula-teste F); e do lado interno do vidro da janela 36,1ºC na célula-teste
com brise azul, 35,7ºC na célula-teste com brise prata, 34,2ºC na célula-teste com
brise impresso e 33,9ºC na célula-teste com brise metálico (Figura 176 e Figura
177).
Diferente dos resultados com o brise aplicado na fachada norte, durante as medidas
com os brises na fachada oeste as temperaturas superficiais do vidro da janela da
célula-teste com brise prata (célula-teste D) foram as mais baixas, 31,7ºC dos dois
lados do vidro,e as temperaturas superficiais do vidro da janela da célula-teste com
brise impresso (célula-teste B) as mais altas, 34,2ºC do lado externo e 33,4ºC do
lado interno do vidro (Figura 178 e Figura 179).
Nota-se que a diferença entre as temperaturas superficiais do vidro da janela das
células-teste chega a ser até 5ºC do lado externo do vidro e 6ºC do lado interno do
mesmo.
Vale comparar que o vidro refletivo metalizado a vácuo prata médio possui uma
refletância de 32% a 35% para ângulo de incidência 30º a 50º, enquanto que o vidro
incolor reflete apenas 11% a 14% para os mesmo ângulos (CARAM, 2002). Isso
também justifica o melhor desempenho do brise prata em relação ao brise incolor.
Quanto ao vidro float azul, esse não apresenta uma refletância alta, porém ele
absorve grande parcela da radiação solar incidente e transmite muito mais a
radiação solar visível, em torno de 50 %, do que a radiação solar infravermelha, em
torno de 19% (CARAM, 2002).
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Vale destacar que o atraso térmico da célula-teste é decorrente da inércia térmica
das paredes, já que analisando os gráficos das temperaturas superficiais do vidro da
janela observou-se que as curva dessas temperaturas, acompanham a curva da
temperatura externa do ar (Figura 176 e Figura 178).
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Figura 176 – Gráfico -Temperatura superficial vidro janela lado externo célula-teste dia crítico
(09/04/2005) – Brises Fachada Norte
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Temperatura Superficial vidro janela - lado externo célula teste
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Figura 177 – Gráfico -Temperatura superficial vidro janela lado externo célula-teste dia crítico
(04/06/2005) – Brises Fachada Oeste
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Temperatura Superficial vidro janela - lado interno célula teste
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Figura 178 – Gráfico -Temperatura superficial vidro janela lado interna célula-teste dia crítico
(09/04/2005) – Brises Fachada Norte
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Temperatura Superficial vidro janela - lado interno célula teste
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Figura 179 – Gráfico -Temperatura superficial vidro janela lado interno célula-teste dia crítico
(04/06/2005) – Brises Fachada Oeste
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Com base nos resultados obtidos durante as medidas com os brises instalados na
fachada norte foi estimado o número de “Grau-hora”, utilizado no cálculo do
consumo de energia elétrica para refrigeração da célula-teste, durante esses 14 dias
de medida, caso essas fossem condicionadas artificialmente.
Para

um

ambiente

condicionado

artificialmente,

a

Norma

Brasileira

para

condicionamento artificial, NBR6401, determina para ambientes destinado a
escritórios a temperatura do ar variando entre 23 a 25ºC. Existe uma grande
discussão a respeito da temperatura de conforto, a qual deve ser utilizada para as
condições climáticas brasileiras, porém, como esse não é o foco da pesquisa e como
a avaliação entre o desempenho térmico das células teste com diferentes brise
aplicados é comparativa, optou-se por adotar a temperatura de conforto de 25ºC
para calcular o consumo de energia elétrica dentro das células-teste.
O consumo de energia elétrica dentro das células-teste é calculado a partir da
equação:
CEE = ∑ GH ∗ K ∗ Nh ∗ Nd

1000

= KW mes

(12)

onde:
K é a perda de calor por ventilação e transmissão
Nh é o período de utilização do sistema de ar condicionado
Nd é o número de dias do mês que a edificação será utilizada
GH é o Grau-Hora de refrigeração, ou seja é o excesso de acumulo da temperatura
exterior acima de um valor estabelecido como temperatura de base ao longo de um
período considerado: dia, mês ou ano
Como nesse estudo a temperatura interna já foi medida, supõe-se que:

∑ GH = ∑ T

ar

− Tc

(13)

Anna Christina MIANA
Avaliação do desempenho térmico de brises transparentes: Ensaios em células-teste

Apresentação e discussão dos resultados
Medidas das variáveis térmicas

161
A Tabela 9 apresenta os número de grau-hora calculados com a temperatura de
conforto de 25ºC, por dia e a somatória desses 14 dias.
Tabela 9 – Número de “Grau-hora” para 14 dias

dia
9/abr
10/abr
11/abr
12/abr
13/abr
14/abr
16/abr
17/abr
18/abr
19/abr
21/abr
22/abr
23/abr
24/abr

Nº de GH
brise vidro
incolor
2,12
2,00
2,19
2,06
1,81
1,81
1,72
1,48
1,04
1,10
0,93
1,13
0,69
0,89

Nº de GH
Nº de GH
Nº de GH
Nº de GH
brise vidro brise vidro brise vidro
sem brise
impresso
azul
prata
referência
1,91
1,88
1,90
2,14
1,86
1,74
1,81
2,03
2,02
1,89
1,98
2,17
1,90
1,78
1,84
2,10
1,58
1,58
1,58
1,83
1,63
1,54
1,57
1,84
1,58
1,53
1,53
1,75
1,42
1,43
1,41
1,67
0,99
0,99
0,96
1,20
0,93
0,92
0,91
1,16
0,79
0,80
0,76
1,04
0,98
0,98
0,95
1,24
0,60
0,59
0,57
0,79
0,75
0,75
0,72
0,95
Somatória do grau-hora para os 14 dias - ºCh

20,97

18,95

18,40

18,48

Nº de GH
brise
metálico
1,88
1,83
1,98
1,87
1,60
1,62
1,54
1,41
0,99
0,96
0,80
0,98
0,59
0,76

21,90

18,82

Os resultados apresentados na Tabela 9 mostram que o acúmulo da taxa de
aquecimento dentro das células-teste é significativo, podendo esse ser um valor
utilizado para comparar o desempenho térmico dos brises transparentes.
E por fim, utilizando as temperaturas superficiais do vidro do lado interno das células
teste e as temperaturas superficiais das paredes norte e oeste medidas e estimando
as temperaturas superficiais das paredes leste e sul, do piso e do teto, calculou-se a
Temperatura Média Radiante (TMR) para um pondo no interior da célula-teste sem
proteção solar (célula-teste E) e no mesmo ponto dentro da célula teste com brise de
vidro prata (célula-teste D).
As exigências humanas de conforto térmico dos usuários em um dado ambiente são
definidas pela Norma ANSI/ASHRAE 55-81 como as condições tais que pelo menos
80% dos usuários sintam-se satisfeitos com o ambiente térmico. Essa satisfação é
uma resposta subjetiva que depende de parâmetros inter-relacionados, tais como:
temperatura, umidade e velocidade do ar e a radiação do ambiente. A radiação do
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ambiente pode ser caracterizada pela Temperatura Média Radiante (TMR)
(ALUCCI, 2002).
A Temperatura Média Radiante varia em função do conjunto das temperaturas das
superfícies que definem o ambiente (piso, parede, forro e vidro) e da posição do
usuário dentro desse ambiente.
Essa avaliação foi aplicada com o intuito de demonstrar que mesmo a diferença
entre as temperaturas do ar no interior das células-teste sendo pequena, se a
diferença entre as Temperaturas Médias Radiantes em um determinado ponto
interno das células-teste fosse significativa, essa poderia afetar sensivelmente o
conforto térmico do usuário.
Porém em decorrência do tamanho da área envidraçada, as Temperaturas Médias
Radiante no centro das células-teste, tanto a sem proteção solar como aquela com
brise de vidro refletivo prata, foram muito similares. Deve-se destacar que a
ausência das temperaturas superficiais das demais componentes da célula-teste
medidas dificultou a obtenção de uma TMR mais precisa, para a situação estudada.
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4.2.

MEDIDAS DE ILUMINAÇÃO NATURAL

Os resultados das medidas de iluminação natural realizada no dia 15 de abril de
2005 das 12 às 14horas, para avaliação dos brises instalados na fachada norte,
estão plotados no gráfico da Figura 180. Com esses valores foram calculadas as
médias das iluminâncias externas e no ponto central de cada célula-teste com seus
desvios-padrão, apresentados na Tabela 10.
Os resultados das medidas do dia 02 de junho de 2005 das 12 às 14horas, para
estudo dos brises aplicados na fachada oeste, estão plotados no gráfico da Figura
181 e, as médias geradas a partir desses valores estão apresentados na Tabela 10.
Foi verificado na Figura 180, que a célula-teste com o brise de vidro impresso
(célula-teste B), seguida da célula-teste com brise de vidro float incolor (célula-teste
A) apresentaram iluminâncias mais elevadas no seu interior que as demais.
No momento em que o nível de iluminação externo no plano horizontal era 13200lux
e no ponto central da célula-teste sem brise (célula-teste E) era 3120lux, no mesmo
ponto dentro da célula-teste com vidro impresso ele atingiu 5980 lux. Esse resultado
é questionável, sendo necessária uma avaliação do comportamento do vidro
impresso, bem como um estudo mais detalhado da iluminação natural. Deve-se
destacar que esse estudo não avaliou a distribuição da luz natural dentro do
ambiente, porém é esperado que o brise de vidro impresso favoreça a sua
otimização (Tabela 10).
A célula-teste com brise de vidro incolor apresenta iluminâncias um pouco
superiores à célula-teste sem brise. Enquanto que o nível de iluminação externo era
16600lux, dentro da célula-teste com brise incolor esse era 4100 e dentro da célulateste sem brise 3700. Analisando as características ópticas do vidro float incolor
observa-se que esse transmite quase toda a parcela da radiação solar incidente,
além de refletir parte dessa, o que explica o aumento da luz natural dentro do
ambiente (Tabela 10).
Como o previsto, as células-teste com brise de vidro float azul (célula-teste C), brise
metálico (célula-teste F) e brise de vidro refletivo metalizado a vácuo prata médio
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(célula-teste D), apresentam iluminâncias inferiores à célula-teste sem brise (célulateste E) (Figura 180).
O vidro float azul possui valores de transmitância mais elevados que o vidro refletivo
metalizado a vácuo prata médio, sendo que segundo Caram (2002), o vidro azul
transmite em torno de 50% da radiação solar visível, enquanto que o vidro prata
transmite cerca de 10% dessa mesma radiação. Isso justifica o melhor desempenho
luminoso do brise de vidro azul, em relação ao brise de vidro prata. Dentro da célulateste com brise azul o nível de iluminação atingiu um máximo de 3490lux, enquanto
que dentro da célula-teste esse foi medido 2210lux (Figura 180).
Com relação ao brise metálico, por ser constituído de placas perfuradas que também
difundem a radiação solar, esse apresenta um desempenho luminoso melhor que o
do brise de vidro prata (Figura 180), alcançando uma iluminância máxima de 2310lux
no interior da célula-teste.
Os resultados das medidas realizadas no dia 02 de junho de 2005 com os brises
aplicados na fachada oeste apresentaram valores menores se comparados com os
resultados das medidas do dia 15 de abril, porém, a seqüência da eficiência
luminosa dos manteve a mesma. Os brises de vidro impresso e de vidro incolor
mantiveram tendo os melhores desempenhos luminosos, seguido do brise de vidro
azul, do brise metálico e do brise de vidro relfetivo prata, como pode ser verificado
na Tabela 10 e no gráfico da Figura 181.
Tabela 10 – Dados dos níveis de iluminância médio externo e dentro das células-teste das 12 as
14horas

média
Desvio
padrão
média
Desvio
padrão

externo
14382

Sem brise
1773

4438

436

14886
1698

FACHADA NORTE
Brise
Brise
Brise
incolor impresso azul
1693
1703
1471

Brise
R.V.prata
1153

Brise
metálico
1370

125

146

2875

297
206
208
FACHADA OESTE
3132
4331
2610

1867

2093

379

558

338

303

1090

475
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Iluminação Natural - 15/04/2005
Brises Fachada Norte
6000
5800
5600
5400
5200
5000
4800
4600
4400

Nível de iluminância (lux)

4200
4000
3800
3600
3400
3200
3000
2800
2600
2400
2200
2000
1800
1600
1400
1200
1000
14:00

13:55

13:50

13:45

13:40

13:35

13:30

13:25

13:20

13:15

13:10

13:05

13:00

12:55

12:50

12:45

12:40

12:35

12:30

12:25

12:20

12:15

12:10

12:05

800

Horário
brise incolor

brise impresso

brise azul

brise R.V.prata

brise metálico

referência

Figura 180 – Gráfico dos níveis de iluminância externos e dentro das células-teste - (15/04/2005) –
medidas fachada norte
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Iluminação Natural - 02/06/2005
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5.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base nos resultados apresentados no item 4 dessa dissertação, concluiu-se
que os brises transparentes, quando dimensionados corretamente e selecionado o
tipo de vidro adequado para a sua função, contribuem positivamente no
desempenho térmico da edificação.
Vale destacar que a manutenção desses é de extrema importância, já que ao
acumularem sujeira, os brises transparentes prejudicam o acesso da luz natural da
mesma maneira que, reduzem a visibilidade ao exterior, uma das suas principais
vantagens.
Baseada nas características ópticas do vidro, a escolha deste é fundamental para
atingir a eficiência do brise desejada. O brise de vidro float incolor, por exemplo, não
apresentou um bom desempenho térmico, já que esse transmite quase toda a
radiação incidente. Com relação ao desempenho luminoso, esse apresenta
eficiência similar à fachada envidraçada sem proteção solar.
Já os brises de vidro refletivo metalizado a vácuo prata e o de vidro float azul,
apresentaram um bom desempenho térmico, não muito diferente do brise metálico
de

placas

perfuradas.

Em

contraponto,

o

brise

de

vidro

prata

reduziu

significativamente o nível de iluminação natural dentro da célula-teste, apresentando
um desempenho luminoso inferior até mesmo ao brise metálico.
Com relação ao brise de vidro impresso, esse apresenta um bom desempenho
térmico, superior ao brise de vidro incolor e inferior ao brise de vidro prata. Além
disso, por ser um vidro difusor da luz natural, o brise de vidro impresso otimizou o
nível de iluminação natural dentro da célula-teste, apresentando o melhor
desempenho luminoso.
Vale destacar que durante a realização das medidas de campo dessa pesquisa, não
foi considerada a ventilação no interior da célula-teste, sendo essa um questão que
merece ser discutida.
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Durante a pesquisa de campo surgiram muitas dúvidas, com relação ao
procedimento de medida das variáveis térmicas, comprovando a necessidade de
estudos metodológicos nessa área. Constatou-se que as medidas de campo devem
ser bem planejadas, previamente testada e, se possível refeitas após a avaliação.
Na etapa de análise dos resultados das medidas é possível um melhor entendimento
de quais as variáveis necessárias para atingir o objetivo desejado e como avaliá-las.
No caso dessa pesquisa, por exemplo, seria interessante medir também as
temperaturas superficiais internas das componentes da célula-teste, paredes, piso e
teto para posteriormente, cálcular da Temperatura Media Radiante em um ponto
interno à célula-teste. Dessa maneira, seria possível aplicar o índice de conforto de
Fanger (1970) e verificar o nível de satisfação dos usuários.
Ainda para a avaliação do conforto térmico dentro da célula-teste, seria muito útil
obter dados medidos de umidade relativa e velocidade do ar dentro da célula-teste,
assim como a temperatura de globo.
Foi concluído que a avaliação baseada apenas na temperatura interna do ar máxima
não é suficiente, pois pode ocultar o bom desempenho térmico dos brises
transparentes. Por essa razão, para avaliação do desempenho térmico de
dispositivos de proteção solar, ou de superfícies transparentes, recomenda-se que
além da avaliação das temperaturas do ar e das temperaturas superficiais do vidro
da janela, seja feita uma análise do nível de satisfação do usuário e, o cálculo da
taxa de aquecimento acumulada dentro do ambiente.
Essas avaliações, que abordam o conforto do usuário e os seus parâmetros,
poderão ser mais detalhadas em um trabalho futuro. Porém para obtenção de
resultados mais conclusivos seria necessária refazer algumas medidas de campo
incluindo outras variáveis como, por exemplo, as citadas acima.
Outra sugestão para pesquisas futuras é o estudo do desempenho luminoso
medindo vários pontos dentro da célula-teste, analisando, dessa maneira, a
distribuição da luz natural. Nesse caso, é importante levar em consideração as
dimensões da célula-teste.
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Utilizando os dados das variáveis térmicas medidas com os brises aplicados na
fachada norte, dois trabalhos em andamento darão continuidade a essa pesquisa.
O primeiro consiste no desenvolvimento de um modelo matemático para avaliação
do desempenho térmico de brises de vidro fixos horizontais. O modelo proposto
segue os passos: cálculo da radiação solar direta e difusa que penetra no ambiente
interno; cálculo das trocas térmicas que envolvem o sistema e finalmente um
balanço do fluxo radiante que penetra no ambiente. Esse trabalho teve início no mês
de outubro de 2005 e, está sendo desenvolvido pela autora desta dissertação, junto
do pós-graduando Daniel Cóstola, sob a orientação das professoras da Faculdade
de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo Dra. Márcia Alucci e Dra.
Anésia Frota e o professor do instituto de Física da Universidade de São Paulo Dr.
Fernando Chubaci.
O segundo trabalho em andamento, que teve início durante essa pesquisa e
também está sendo desenvolvido pela autora, contempla a comparação dos dados
obtidos nas medidas de campo com os resultados gerados em simulações com o
software TAS.
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APÊNDICE A – GRÁFICOS TEMPERATURA DO AR MÉDIA - DETALHE
Temperatura Ar Média - DETALHE
Brises Fachada Norte
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Figura 182 – Gráfico - Temperaturas do ar médias - DETALHE - período de 09/04/2005 a 25/04/2005
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Figura 183 – Gráfico - temperaturas do ar médias - DETALHE - período de 26/05/2005 a 07/06/2005
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APÊNDICE B – GRÁFICOS DESVIO PADRÃO TEMPERATURA DO AR MÉDIA
Desvio Padrão - Temperatura Ar
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2,4

Temperatura (oC)

2,2
2,0
1,8
1,6
1,4
1,2
1,0
0,8
8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Horário
externo

incolor

impresso

azul

prata

metálico

sem brise

Figura 184 – Gráfico - Desvio padrão das temperaturas do ar médias - período de 09/04/2005 a
25/04/2005 – Brises Fachada Norte
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Figura 185 – Gráfico - Desvio Padrão temperaturas do ar médias - período de 26/05/2005 a
07/06/2005 – Brises Fachada Oeste
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APÊNDICE C – GRÁFICOS TEMPERATURA DO AR DIA CRÍTICO - DETALHE
Temperatura Ar - DETALHE
Dia Crítico - Medidas Fachada Norte
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Figura 186 – Gráfico - Temperaturas do ar dia crítico - DETALHE – Brises Fachada Norte
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Figura 187 – Gráfico - Temperaturas do ar dia crítico - DETALHE – Brises Fachada Oeste
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APÊNDICE D – DADOS DAS MEDIDAS DE ILUMINAÇÃO NATURAL
Tabela 11 – Níveis de Iluminância medidos no dia 09 de abril de 2005
média

média

brise

brise

brise

brise

brise

externa

sem brise

incolor

impresso

azul

R.V.prata

metálico

12:05

15140

3360

3300

4000

3100

2100

2400

12:10

17020

3650

3880

4440

3280

2160

2430

12:15

16460

3608

4100

4820

3490

2180

2280

12:20

15660

2926

3290

4390

2800

1980

2190

12:25

13800

3082

3330

4650

2940

2150

2340

12:30

13720

3294

3500

4940

3120

2210

2380

12:35

13140

3098

3330

5030

3000

2200

2350

12:40

12200

2844

3100

5030

2760

1960

2120

12:45

11900

2852

3130

5310

2740

1960

2120

12:50

12220

2812

3980

5430

2720

1930

2120

12:55

12520

2752

3020

5630

2650

1920

2090

13:00

13260

3098

3180

5980

2910

2010

2210

13:05

14280

2570

3110

5800

1820

1180

2040

13:10

15360

2070

3960

3600

1690

1110

1340

13:15

15860

2766

3840

5210

2620

1970

2130

13:20

16380

3082

3000

5090

2890

2110

2310

13:25

15180

2092

1750

1710

1800

1190

1430

13:30

18600

2770

2460

3800

2540

1950

2200

13:35

15920

2686

2600

3810

2420

1900

2120

13:40

15100

2806

2650

3540

2390

1910

2160

13:45

15040

2864

2700

3270

2480

1890

2050

13:50

15500

2786

2660

2990

2390

1890

2200

13:55

16380

2778

2590

2710

2390

1810

1900

14:00

16620

2362

2710

2760

1690

1130

1320

média

14886

2875

3132

4331

2610

1867

2093

d padrão

1698

379

558

1090

475

338

303
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Tabela 12 – Níveis de Iluminância medidos no dia 02 de junho de 2005
horario

média

média

brise

brise

brise

brise

brise

externa

sem brise

incolor

impresso

azul

R.V.prata

metálico

12:10

17786

1450

1570

1710

1760

1100

1520

12:15

18782

1372

1400

1650

1760

930

1070

12:20

19088

1410

1500

1810

1760

1310

1200

12:25

19472

1346

1420

1730

1760

1280

1120

12:30

23520

1418

1550

1660

1440

1150

1480

12:35

22360

1282

1360

1370

1190

1060

1160

12:40

19600

1424

1430

1430

1320

1180

1240

12:45

16700

1698

1670

1770

1450

1170

1490

12:50

16160

1774

1770

1790

1450

1360

1540

12:55

15800

1744

1580

1650

1520

1330

1540

13:00

12180

1860

1770

1770

1580

1290

1490

13:05

10432

1834

1760

1720

1480

1270

1420

13:10

10362

1646

1660

1520

1400

1180

1320

13:15

11040

1574

1560

1490

1340

1140

1330

13:20

10762

1540

1520

1520

1300

1110

1290

13:25

9730

1584

1530

1500

1320

1100

1290

13:30

9142

1674

1570

1560

1310

1090

1300

13:35

9046

1772

1650

1610

1400

1160

1330

13:40

9528

1934

1720

1690

1490

1190

1390

13:45

10232

2210

1880

1850

1570

1280

1440

13:50

11344

2548

2090

2010

1700

1340

1470

13:55

13924

2944

2380

2250

1990

1500

1660

14:00

13794

2740

2600

2100

1900

1360

1420

média

14382

1773

1693

1703

1471

1153

1370

d padrão

4438

436

297

206

208

125

146
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8.

ANEXO

ANEXO A – CÁLCULO DO DESEMPENHO TÉRMICO DOS COMPONENTES DA
CÉLULA-TESTE
Esse anexo foi extraído da pesquisa realizada por Gutierrez (2004).
Para o cálculo do desempenho térmico dos componentes da célula-teste foi usado a
metodologia do projeto de norma 02:135.07-022 Desempenho térmico das
edificações – parte 2: Métodos de cálculo da transmitância térmica, da capacidade
térmica, do atraso térmico e do fator de calor solar de elementos e componentes de
edificações.
Características da parede: Parede de tijolos de barros maciços assentados com
argamassa comum de cimento, e pintada externa e internamente com tinta pva
acrílica cor branca neve, da marca suvinil.
Dados dos materiais:
Tabela 13 – Especificações dos materiais utilizados nas células-teste

material
Tijolo
barro
maciço

C (m)

e (m)

A (m²)

α

ρ

c

0,045

0,10

0,0099

0,9

1600

0,92

e 0,015
0,06

e 0,10

0,042

1,15

2000

1,00

L (m)
de 0,22

argamassa

0,22
0,015

Resistência térmica dos materiais:
R=e

α

Resistência térmica do tijolo de barro maciço:

R = 0,10

0,9

= 0,11(m 2 ∗ K )

W
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Resistência térmica da argamassa comum de cimento:

R = 0,10

1,15

= 0,087(m 2 ∗ K )

W

Resistência térmica da parede:

R=

Atij + Aarg
0,0099 + 0,0042
= 0,1114(m 2 ∗ K )
=
W
0,0099 0,0042
Atij Aarg
+
+
0,11
0,087
Rtij Rarg

Resistência térmica da total:
R = Rsi + Rt + Rse = 0,13 + 0,1114 + 0,04 = 0,2814(m 2 ∗ K )

W

Transmitância térmica:

U= 1

Rt

= 1

0,2814

= 3,55W

(m 2 ∗ K )

Capacidade térmica:
Ct = ∑ e ∗ ρ ∗ c

Capacidade térmica do tijolo maciço:

CTtij = 0,10 ∗ 1600 ∗ 0,92 = 147,2 KJ

(m 2 ∗ K )

Capacidade térmica da argamassa:

CT arg = 0,10 ∗ 2000 ∗ 1,00 = 200,0 KJ

(m 2 ∗ K )

Capacidade térmica da parede:

Ct =

Atij + Aarg
0,0099 + 0,0042
=
= 174,6 KJ 2
(m ∗ K )
0,0099 0,0042
Atij Aarg
+
+
147,2
200
C tij C arg
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Atraso térmico:

ϕ = 0,7284 ∗ Rt ∗ CT = 0,7284 ∗ 0,1114 ∗ 174,6 = 3,2
Sendo assim o atraso é de 3h12mim.
Esses dados calculados foram base para a definição do painel equivalente utilizado
como fechamento da abertura que não estava sendo estudada no momento da
medida de campo.

Anna Christina MIANA
Avaliação do desempenho térmico de brises transparentes: Ensaios em células-teste

