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RESUMO
O crescente avanço de medicamentos extraídos da Cannabis sativa L. a nível global, em
conjunto da disseminação de informações a respeito de sua segurança e eficácia, faz surgir a
necessidade de padronizar seu cultivo para que seja possível atingir níveis de qualidade
farmacêutica com regularidade. A cultura deve crescer em ambiente estável, em consonância
com as condições bioclimáticas que influenciarão em sua fisiologia e fenologia, a fim de
garantir a melhor condição de seus compostos químicos, em quantidade e qualidade. Portanto,
este trabalho focou em analisar, com a simulação de parâmetros bioclimáticos, três modelos
de estufas agrícolas, variando a forma de cobertura – em arco e capela – e seu material de
revestimento – vidro e policarbonato –, em quatro diferentes localidades geográficas do
Brasil, através do uso do software Autodesk Revit® 2019 em ambiente BIM (Modelagem da
Informação da Construção), com enfoque na iluminância no interior do ambiente, e a
demanda de energia necessária para manter a temperatura adequada, analisando sua relação
com as exigências que a Cannabis sativa L. prevê. Diante disto o produtor interessado neste
tipo de cultivo obtém dados para se planejar previamente e otimizar seu ambiente protegido
durante as datas críticas de um ano nas diferentes localidades. Com os resultados destas
análises o produtor adquire artifícios para rápida tomada de decisão, economia de gastos,
planejamento de técnicas de cultivo que serão adotadas e, principalmente, um produto
medicinal de qualidade.
Palavras-chave: Cannabis sativa L. BIM. Bioclimatologia. Análise Energética.

ABSTRACT
The growing number of medicines extracted from Cannabis sativa L. at a global level,
together with the dissemination of information about its safety and efficacy, makes it
necessary to standardize its cultivation so that it is possible to reach pharmaceutical quality
levels regularly. The crop should grow in a stable environment, in accordance with the
bioclimatic conditions that will influence its physiology and phenology, in order to guarantee
the best condition of its chemical compounds, in quantity and quality. Therefore, this work
focused on the analysis of three models of agricultural greenhouses, with the simulation of
bioclimatic parameters, varying the form of cover - in arch and chapel - and its coating
material - glass and polycarbonate - in four different geographic locations of Brazil, with the
use of the software Autodesk Revit® 2019 in a BIM (Construction Information Modeling)
environment, focusing on the illuminance inside the greenhouses, and the energy demand
necessary to maintain the appropriate temperature, analyzing its relation with the conditions
that the Cannabis sativa L. requires. In front of this, the producer interested in this type of
crop obtains data to be previously planned and to optimize his protected environment during
the critical dates of a year in the different localities. With the results of these analyzes, the
producer acquires artifacts for rapid decision-making, cost savings, planning of cultivation
techniques that will be adopted and, above all, a quality medicinal product.
Keywords: Cannabis sativa L. BIM. Bioclimatology. Energy Analysis.
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1 INTRODUÇÃO
1.1 TEMA ABORDADO
O interesse nesta pesquisa originou-se do fenômeno da crescente evolução e aceitação
da Cannabis sativa L. na indústria farmacêutica mundial, atrelada à necessidade de
padronização e regulamentação de seu manuseio, que atinge desde os métodos para confecção
de medicamentos até o local e ambiente em que estará inserida, este último se faz de extrema
importância, pois ditará a qualidade do produto médico final.
Nos últimos dois séculos, tem havido inúmeras referências ao uso de extratos da
Cannabis sativa para uma ampla gama de distúrbios, tem sido utilizada em estudos clínicos
humanos e fornece como resultado um uso relativamente seguro para a maioria das pessoas,
em comparação com outros medicamentos, além de ser a única alternativa para tratamento de
algumas doenças.
As plantas da espécie Cannabis sativa, contém centenas de compostos químicos
diferentes, que definem o perfil da variedade ou cultivar, incluindo canabinóides e
terpenóides, que interagem com a fisiologia humana em diversos graus. Após a descoberta do
sistema endocanabinóide e da observação do efeito comitiva, de sinergia, causado pela
atuação conjunta desses canabinóides e terpenóides na saúde humana, foi dado uma
importância maior ao cuidado de se cultivar uma planta que tenha o perfil ideal para o
tratamento de doenças específicas. Os produtos mais seguros e os de maior confiança são os
de qualidade farmacêutica, a boa prática de fabricação é uma garantia de consistentemente
alta qualidade de produtos e processos de produção, onde cada parte do processo de produção
e teste de medicamentos deve ser claramente documentada. Pessoal, instalações, estrutura e
materiais devem atender aos mais altos padrões.
A discussão em torno da padronização da produção da Cannabis medicinal se dá pela
comparação dos métodos de cultivo. O cultivo totalmente controlado permite flores
padronizadas, assim como seus extratos, durante o ano inteiro. Cultivar em uma estufa
agrícola remove a complexidade de projetar um interior artificial em edificações fechadas, é
mais seguro, mais previsível e mais fácil do que crescer ao ar livre (sem cobertura). As estufas
oferecem a proteção à planta e fornecem um período de crescimento e colheita durante o ano
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inteiro, permitindo a sua produção em regiões adversas e com a devida qualidade na colheita
do material.
Com o conhecimento dos conceitos básicos de clima e conforto requerido pela
Cannabis, percebe-se a importância da bioclimatologia aplicada à arquitetura. Através da
edificação é possível tirar proveito ou evitar as condições climáticas, de forma a propiciar um
ambiente interno confortável para a cultura. A arquitetura bioclimática baseia-se na correta
aplicação de elementos arquitetônicos e tecnologias construtivas para consumir-se menos
energia, otimizando o conforto de seus usuários, no caso, a Cannabis sativa.
Para que um cultivo protegido tenha sucesso, além da manutenção da fertilidade do
solo e manejos climáticos, é necessário estar atento para outras particularidades. Antes de
tudo, é preciso saber se o projeto da estrutura está de acordo com as especificidades do macro
e microclima local. O dimensionamento incorreto das estruturas é um grande entrave, antes de
escolher o modelo da estrutura, é necessário saber quais as demandas da cultura e qual a
climatologia do local. De maneira geral, o agricultor deve ter em mente que o sucesso do
cultivo vai depender principalmente da sua capacidade de manejo e planejamento. O controle
do ambiente está relacionado principalmente à temperatura, umidade e radiação solar. Durante
a fase de planejamento, que antecede a elaboração da estufa agrícola, devem ser analisadas as
funções que serão desempenhadas no espaço interior e exterior, com criteriosa consideração
das exigências térmicas; os levantamentos do local, evidenciando qualquer obstáculo que
venha a interferir na radiação solar ou modificar o regime de ventos; os principais dados do
clima; e as possibilidades de aproveitamento dos meios naturais para o condicionamento do
espaço construído.
A simulação dos parâmetros climáticos e estruturais do ambiente protegido, assim
como sua análise de energia, fornecem ao produtor um vantajoso mecanismo para tomada de
decisões, a fim de otimizar e planejar estratégias e gastos desde seu planejamento até o fim de
sua vida útil. Neste trabalho foi definido que estas simulações seriam realizadas através do
software Autodesk Revit® 2019, um dos programas mais usados por profissionais da
engenharia civil, que atende satisfatoriamente quesitos de ambiência. Com os valores e
parâmetros gerados pode-se determinar a necessidade ou não da utilização de tecnologia mais
avançada para se obter as condições necessárias para o desenvolvimento da cultura, e
consequentemente sua melhor qualidade.
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1.2 OBJETIVOS
1.2.1 Objetivo Geral
Obter dados para o planejamento e otimização de uma estufa agrícola para o cultivo
de Cannabis sativa L. através de simulações de parâmetros bioclimáticos em ambiente BIM
com o uso do software Autodesk Revit® 2019.
1.2.2 Objetivos Específicos
•

Obter dados de iluminância no interior de modelos de ambiente protegido em
diferentes localizações geográficas.

•

Obter dados referentes a demanda energética anual de modelos de ambiente
protegido em diferentes localizações geográficas.

•

Comparar configurações de cobertura e materiais de modelos de ambientes
protegidos.

1.3 ESTRUTURA DO TRABALHO
O primeiro capítulo deste trabalho introduz uma contextualização da cultura
escolhida, sua importância para a saúde humana e como padronizar seu cultivo. No segundo
capítulo é apresentada a revisão bibliográfica com os conceitos a serem utilizados ao longo
deste estudo. No terceiro capítulo está a sequência de métodos usados para as análises. No
quarto capítulo ocorre propriamente o desenvolvimento do estudo das análises de iluminância
e de energia e discussões. O quinto capítulo mostra as conclusões. Após são apresentadas
fontes utilizadas para embasamento teórico e os documentos anexados usados para este
trabalho.
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Este capítulo objetiva apresentar os conceitos que serão utilizados para o
desenvolvimento do método das análises efetuadas pelo software Autodesk Revit® 2019.
Usando referências teóricas de obras relativas a Cannabis sativa L., sua importância como
medicamento, estufas agrícolas, manejo do ambiente protegido, e outros mais.
2.1 CANNABIS SATIVA L. MEDICINAL
Os seres humanos utilizaram produtos da Cannabis sativa L. de várias formas ao
longo da história registrada. A planta é notável em sua variabilidade morfológica e
versatilidade como alimento e combustível (sementes), fibras (caules) e produtos
farmacêuticos (resina de flores não fertilizadas). Sua biodiversidade bioquímica, embora
possivelmente excedida em números absolutos por outras ervas e plantas alimentícias
comuns, é provavelmente incomparável em relação ao seu extenso complemento de
compostos bioativos e suas potenciais aplicações médicas. (RUSSO, 2007).
Em todo o mundo, o entusiasmo pela Cannabis está subindo a uma taxa sem
precedentes, talvez apenas ultrapassado pelo interesse em como maximizar o potencial
genético de uma cultivar – designação dada a determinada forma de uma planta cultivada,
correspondendo a um determinado genótipo e fenótipo que foi selecionado e recebeu um
nome único e devidamente registado com base nas suas características produtivas, decorativas
ou outras que o tornem interessante para cultivo. Enquanto muitos apreciam a aptidão
fitoquímica da flor da Cannabis feminina ou as inúmeras qualidades do cânhamo, conectar as
aplicações medicinais ou industriais com o cultivo e jardinagem pode ser gratificante.
(ZWENGER, 2016).
Há dois tipos de cultivo para essa planta, a céu aberto e sob cultivo protegido. Os
cultivadores e jardineiros devem e sabem manter a devida atenção próxima à saúde de suas
plantas. Eles as protegem contra patógenos, fornecem luz adequada, manipulam nutrientes e
observam permanentemente as plantas se desenvolverem ao longo do tempo. A escolha do
método de colheita, a estrutura que irá abrigá-las e outras particularidades é o que define a
beleza do crescimento e da jardinagem. (ZWENGER, 2016).
A seleção humana para diferentes fins e o efeito da seleção natural imposta em
função do clima, resultaram em uma ampla variedade de cultivares com inúmeras
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composições químicas. Técnicas inovadoras de reprodução, advindas da evolução da
tecnologia, assim como clássicas, têm sido usadas para melhorar as formas de medicamentos
derivados da Cannabis, resultando em muitas cultivares ricas em canabinóides, adequadas
para uso médico. A biossíntese de compostos canabinóides é exclusiva da Cannabis, e
cultivares com perfis químicos específicos estão sendo desenvolvidas para diversos usos
industriais e farmacêuticos. (MAHMOUND, 2007).
2.1.1 Histórico
A Cannabis sativa L. originou-se nos vales ribeirões da Ásia Central e no norte da
Ásia do Sul ao longo do Himalaia e foi cultivado pela primeira vez na China em grande escala
para a produção de fibras e sementes e logo depois na Índia para a produção de resina. Várias
culturas têm usado tradicionalmente Cannabis para fins diferentes. As sociedades européias e
do leste asiático usaram mais frequentemente a Cannabis para suas fortes fibras e sementes
nutritivas. (MAHMOUND, 2007).
A Cannabis teve uma longa associação com os seres humanos, e evidência anedótica
de sua eficácia médica é abundante. Desde a década de 1970, as variedades americanas e
européias modernas de Cannabis resultaram principalmente das cruzas feitas por reprodutores
clandestinos entre as variedades de Cannabis sativa (sul da Ásia - que se espalharam por todo
sul e sudeste da Ásia, África, e outras regiões tropicais) com as variedades da Cannabis indica
(Ásia Central). Estas variedades híbridas são agora comumente usadas nas sociedades
ocidentais como Cannabis Medicinal. Certamente, o efeito psiconeurológico e os eficazes
efeitos médicos contemplados a partir do uso de sua resina, juntamente com o seu valor
agregado à suas diversas utilidades sendo uma planta fornecedora de alimentos e fibras, têm
aumentado a sua exploração, o que incentivou a sua domesticação precoce como uma planta
de cultivo, e acelerou sua dispersão em todo o mundo, primeiro em ambientes abertos e, mais
recentemente, em ambientes protegidos. (MAHMOUND, 2007).
A introdução da Cannabis na Medicina Ocidental ocorreu em meados do século XIX,
atingindo seu auge na última década do século XXI, com a disponibilidade e o uso de extratos
e tinturas. Nas primeiras décadas do século XX, o uso médico da Cannabis no Ocidente
diminuiu significativamente, em grande parte pela dificuldade na obtenção de resultados
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consistentes de amostras da planta. A identificação da estrutura química de componentes da
Cannabis e a possibilidade de se obter seus constituintes puros (extratos) foram relacionadas a
um aumento significativo no interesse científico pela planta, desde 1965. Este interesse foi
renovado nos anos 90, com a descrição dos receptores de canabinóides e a identificação de
um sistema canabinóide endógeno no cérebro. Um novo e mais consistente ciclo de uso dos
derivados de Cannabis como medicamento começaram, já que a sua eficácia e segurança no
tratamento começaram a estar cientificamente provados. (ZUARDI, 2006).
O sistema endocanabinóide recentemente descoberto aumentou consideravelmente a
compreensão das ações da Cannabis exógena. Os endocanabinóides demonstram controlar a
dor, o tônus muscular, o estado de humor, o apetite, a inflamação, entre outros efeitos. A
Cannabis contém centenas de canabinóides diferentes e tem a capacidade de analgesia através
da neuromodulação em vias de dor ascendente e descendente, neuroproteção e mecanismos
anti-inflamatórios. (AGGARWAL et al., 2009).
Empresas de pesquisa farmacêutica estão desenvolvendo novas formulações de
canabinóides naturais e sistemas que atenderão aos requisitos regulatórios governamentais.
Ensaios clínicos já apresentam resultados bem sucedidos e a compreensão da eficácia e da
segurança da Cannabis como uma medicina moderna se espalha. Já há um fluxo constante em
progresso de novos fármacos da Cannabis que fornecem o alívio eficaz de um número
crescente de implicações. (MAHMOUND, 2007).
No Brasil a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC 156/2017), da ANVISA
(Agência Nacional de Vigilância Sanitária) reconheceu oficialmente a Cannabis sativa como
planta medicinal, incluindo-a na Farmacopeia Brasileira, considerada o código oficial do
farmacêutico no país. Em janeiro de 2017, ainda, a ANVISA registrou o primeiro
medicamento à base de Cannabis sativa para o tratamento da espasticidade moderada a grave,
sintomas relacionados ao diagnóstico de esclerose múltipla. O medicamento já foi aprovado
em outros 28 países após estudos clínicos realizados em mais de 1,5 mil pacientes. A
ANVISA autoriza ainda a importação de produtos à base de canabidiol, sob uma série de
critérios, procedimentos e autorizações. Apesar do rígido controle, isso é, reconhecidamente,
um avanço na perspectiva do acesso à saúde, uma vez que a produção, distribuição e o
consumo para fins terapêuticos serão facilitados, ratificando que a escolha terapêutica deve
ser focada no bem-estar do paciente, visando sempre à cura ou a melhora de sua qualidade de
vida. (BELEM et al., 2017).
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2.1.2 Fisiologia e Fenologia
Alcançar as melhores condições fenológicas (estudo das relações entre processos ou
ciclos biológicos e o clima) de cultivo no ambiente, temperatura, CO₂ e níveis de luz permitirá
obter o rendimento máximo em qualidade e quantidade da cultura.
No reino vegetal a enzima RuBisCO (Ribulose-bisfosfato carboxilase oxigenase),
conhecida por ser a mais abundante e importante da natureza, é responsável para a reação
química que é a primeira etapa para a fixação do carbono. Esta reação química é vista como a
conversão de CO₂ e água em açúcares simples durante a fotossíntese. A reação química que o
RuBisCO executa é dependente da temperatura. Com a luz solar adequada e as concentrações
ambientais de CO₂, assim como uma escala de temperatura de 5 a 27 °C, a taxa em que o CO₂
é absorvido pela planta e convertido em sacarose aumenta enquanto a temperatura aumenta,
conduzindo a um aumento na eficiência fotossintética.
Figura 1– Relação do CO₂ absorvido com temperatura.

Fonte: Lumigrow (2019).
Se a temperatura interna da folha subir acima de 27°C, as enzimas RuBisCO começam
a realizar a reação reversa, com algumas enzimas convertendo sacarose e oxigênio em CO₂ e

34

água no processo conhecido como fotorrespiração. Se as temperaturas da folha se
aproximarem de 40°C, a fotossíntese se tornará negativa enquanto a planta queima mais
carbono do que ganha. Assim, com níveis ambientais normais do CO₂, o cultivador alcançará
o maior rendimento apenas com temperaturas da folha abaixo de 27°C. Entretanto, um
produtor que utiliza o ambiente protegido e controlado para cultivo, pode ajustar o ambiente
às condições de crescimento ideais para a planta, ou seja, através do ambiente controlado é
capaz de manter a temperatura, concentrações de dióxido de carbono, intensidade luminosa e
umidade relativa adequadas ao desenvolvimento vegetal.
A melhor fonte de luz para a Cannabis é o Sol, quando este atinge a Terra com uma
angulação direta em latitudes próximas da linha do Equador sua intensidade luminosa pode
chegar a até 160.000 lux ao meio dia, porém a Cannabis não terá condições de absorver toda
esta intensidade, ficando restrita a um limite máximo de 75.000 a 80.000 lux. Períodos em
lugares claros que estejam em contato com pelo menos 5 horas de luz direta diária não
precisam de luz artificial. Em estações onde o fotoperíodo começa a diminuir, as plantas
necessitam de luz artificial adicional, para suprimir a falta de luz direta devido a angulações
mais obliquas do Sol, caso contrário as flores não se desenvolverão por completo. Se a cultura
receber em torno de 48.000 lux por 5 horas ou mais por dia, o espaço está satisfatoriamente
iluminado. As lâmpadas de vapor metálico, normalmente utilizadas neste tipo de cultivo,
produzem em torno de 54.000 lux no topo das plantas (ROSENTHAL, 2010).
Experimentos extensivos com a Cannabis resultaram na descoberta dos melhores
índices de níveis de temperatura, luz e CO₂ para a fotossíntese máxima e uma efetiva e melhor
taxa de crescimento de sua biomassa. A Pesquisa desenvolvida por Suman Chandra e
colaboradores na Universidade de Mississippi, publicado em 2008, revela o resultado de
testes que foram realizados em 20 amostras de uma cultivar de alta potência em ambientes
protegidos. Os níveis de intensidade de luz, temperatura e CO₂ foram controlados para
determinar as melhores condições para o crescimento vegetal.
•

A intensidade de luz para o crescimento da planta durante a floração:
A taxa de crescimento da planta aumenta até os níveis de RFA (radiação

fotossinteticamente ativa) de 1.500 µmol.m-2.s-1 (81.000 lux) na temperatura óptima e em
níveis atmosféricos de CO₂. Recomenda-se um nível RFA de 750 µmol.m-2.s-1 (40.500 lux)
para o ambiente de cultivo. O aumento da RFA acima deste nível não aumenta a taxa de
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crescimento suficientemente para justificar a energia adicional consumida (CHANDRA et al.,
2008).
Figura 2 – Níveis de Radiação Fotossinteticamente Ativa x Fotossíntese (Taxa de crescimento para
Cannabis sativa aos 30 ºC em níveis de condição atmosférica de CO₂).

Fonte: Adaptado de Chandra (2008).

•

A intensidade de luz para o crescimento das plantas durante a vegetação:
Os níveis de intensidade RFA exigidos durante o crescimento vegetativo são

aproximadamente metade dos necessários durante a floração, entretanto a planta deve receber
mais horas de luz diárias nesta fase de seu ciclo de vida, de 14 a 18 horas é o recomendado.
Recomenda-se um nível RFA de 300-400 µmol.m-2.s-1 para o ambiente de cultivo. Atinge-se
estes níveis reduzindo o consumo de energia de luzes artificiais em 50% usando um redutor
de potência, películas de sombreamento também podem ser utilizadas em estufas e ambientes
protegidos, por exemplo, (CHANDRA et al., 2008).
•

Qual deve ser a temperatura no ambiente de cultivo:
Conforme o experimento de Suman Chandra et al. 2008, a taxa de crescimento da

Cannabis sativa foi testada em dois níveis de RFA e uma escala de temperatura. O nível de
RFA inferior de 500 µmol.m-2.s-1 e superior de 1.000 µmol.m-2.s-1. Em ambos os níveis de
intensidade de RFA os picos de taxa de crescimento foram em 30 graus Celsius. É provável
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que a temperatura ótima varie ligeiramente de acordo com as variedades de cultivares da
Cannabis. No entanto, é geralmente aceito que de 21 a 30 graus Celsius é onde se encontra
faixa de temperatura ideal para o seu melhor desenvolvimento, levando em consideração a
grande gama de variedades de cultivares existentes.

Figura 3 – Temperatura x Taxa de Desenvolvimento.

Fonte: Adaptado de Chandra (2008).

A Cannabis tem um bom crescimento na faixa de 21ºC a 29ºC, tanto temperaturas
altas quanto baixas desaceleram a taxa de metabolismo e desenvolvimento. A temperatura
ideal está ligada as condições de iluminação do ambiente, quanto mais luz estiver disponível
maior será a temperatura ideal. Plantas que ficam estáveis sob constantes temperaturas são
propicias a terem um desenvolvimento mais robusto, caules mais resistentes, e flores mais
densas. Sob temperaturas menores que 15ºC o desenvolvimento desacelera, esperando por
melhores condições. Plantas mantidas em temperaturas na faixa de 20ºC a 25ºC geralmente
ficam em um estado calmo e se concentram em manter um rápido metabolismo celular. Tanto
quanto no topo das florações quanto nas raízes a temperatura deve ser analisada e coordenada
para a correta estabilização; a qualidade do ar deve ser verificada, esta é afetada pela
quantidade de poeira no ambiente, carga elétrica e umidade, que deve estar na faixa de 40% a
55% (ROSENTHAL, 2010).
•

Níveis de CO₂ e a taxa de crescimento:

O nível de CO₂ atmosférico normal é de 405 partes por milhão, segundo a Organização
Mundial de Meteorologia. A melhor maneira de conseguir este nível no ambiente de cultivo é
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extrair o ar fresco externo para o ambiente de cultivo a uma taxa elevada. Recomenda-se que
se mude o ar do ambiente protegido aproximadamente 60 vezes por hora. Com estas taxas
consegue-se manter muito próximo os níveis atmosféricos de CO₂, e alcançar um bom
rendimento. Entretanto esta configuração não é prática para alcançar qualquer aumento de
CO₂ no ambiente de cultivo, isto se dá porque todo o CO₂ adicionado ao ambiente de cultivo
será removido rapidamente com o fluxo de ar constante para fora da estufa (CHANDRA et
al., 2008).
Figura 4 – Níveis de CO₂ x Taxa de Desenvolvimento.

Fonte: Adaptado de Chandra (2008).

Se o produtor optar por recircular o ar usado de volta para o ambiente de cultivo os
níveis de CO₂ reduzirão e as taxas de crescimento diminuirão. Com esta configuração deve-se
adicionar CO₂ para o ambiente de cultivo para garantir o crescimento adequado. O uso de
medidores de CO₂ e um gerador do CO₂ devem ser adicionados ao ambiente e sua devida
calibração deve ser feita para conseguir os níveis desejados do CO₂ e as taxas de crescimento
associadas.
Aumentar as concentrações de CO₂ irá estender a faixa de temperatura em que a
enzima RuBisCO pode fixar CO₂ em açúcar. Com o aumento de CO2 vemos que, como a
temperatura aumenta, a taxa de reação química que o RuBisCO executa também. Isto
funciona porque um aumento na concentração de CO₂ significa que a proporção de substratos
químicos para produtos será aumentada. Se as concentrações de CO₂ são aumentadas, a
mudança na proporção de reagentes para produtos permitirá que as plantas continuem a fixar
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CO₂ em sacarose em temperaturas da folha bem acima de 27 °C. E como a temperatura
aumenta, assim como a taxa de fixação de carbono e crescimento vegetal. Isto significa que se
os produtores forem cuidadosos com suas configurações e controles ambientais, podem
conseguir taxas muito elevadas da fixação do carbono e do crescimento de planta em
temperaturas da folha variáveis.

2.1.3 Canabinóides
Muito tem sido escrito sobre a história dos usos médicos da Cannabis. Nos últimos
dois séculos, tem havido inúmeras referências ao uso de extratos de Cannabis para uma ampla
gama de distúrbios. Após a introdução de drogas sintéticas tais como barbituratos e opioides
na medicina, o interesse na Cannabis declinou. A descoberta do principal constituinte ativo, o
canabinóide ∆ 9-Tetrahidrocanabinol (THC), em 1964 reacendeu o interesse na área.
Entretanto, a ênfase se deslocou aos canabinóides sintéticos ao invés dos naturais da planta ou
de extratos dela. Por exemplo, na década de 1970, estudos clínicos foram conduzidos com um
esforço para determinar a eficácia do THC como um analgésico, antiemético, antidepressivo,
estimulante do apetite, e para o tratamento do glaucoma. Estes esforços conduziram à
aprovação do THC, na forma de remédio farmacêutico (Dronabinol, Marinol), para o
tratamento de náusea e prevenção de vômitos em quimioterapia em 1985 e para a estimulação
do apetite em 1992 (MAHMOUND, 2007).
No entanto, a ênfase mudou de volta para a Cannabis natural e seus canabinóides no
início da década de 1990 após a epidemia de HIV. A falta de tratamentos efetivos para o HIV
levou a comunidade de advocacia a exigir tratamentos mais efetivos e um maior acesso a
qualquer material que possa ser benéfico para o manejo dos sintomas. Assim, tem havido
maior atenção à Cannabis fumada não só para pacientes com HIV, mas também para uma
ampla gama de doenças. Durante este mesmo período tornou-se claro que o THC e a
Cannabis estavam produzindo seus efeitos através de um sistema endocanabinóide recém
descoberto. A descoberta deste sistema biológico proporcionou oportunidades para o
desenvolvimento de novos medicamentos que não eram possíveis anteriormente.
(MAHMOUND, 2007).
O termo canabinóides é usado para substâncias derivadas da Cannabis e para
compostos sintéticos capazes de atuar direta ou indiretamente em receptores canabinóides. O

39

∆ 9-Tetrahidrocanabinol (THC) é o componente principal da Cannabis sativa, e é conhecido
pelos seus efeitos psicoativos. Dentre os outros canabinóides isolados da planta estão:
Canabidiol (CBD), Canabicromeno (CBC) e Canabigerol (CBG). Embora estes compostos
tenham estruturas químicas similares, eles podem causar diferentes ações farmacológicas. As
suas propriedades farmacológicas dependem principalmente da interação com componentes
do sistema endocanabinóide, incluindo os receptores canabinóides e as enzimas de síntese de
degradação de endocanabinóides.
O Canabidiol (CBD) é uma substância química que corresponde à 40% dos extratos
realizados da planta Cannabis sativa, sendo o segundo principal constituinte da planta. O
CBD não é associado a efeitos psicoativos e não afeta a atividade motora, memória ou
temperatura corporal isoladamente. Farmacologicamente, o CBD possui inúmeros efeitos,
tendo menor afinidade aos receptores do sistema endocanabinóide CB1 e CB2 quando
comparado ao Δ9-THC, amenizando seus efeitos colaterais. Nos últimos anos, vem surgindo
um grande interesse nos efeitos terapêuticos do CBD isolado, sendo explorado para diversas
condições como o câncer, ansiedade, doenças imunológicas, doenças cardiovasculares e
doenças neurológicas.
O Canabidiol, por possuir um perfil seguro e tolerável, e não ter efeito psicoativo, foi
alvo de diversos estudos para elucidar os seus efeitos farmacológicos, sendo constatados
efeitos benéficos em diversas patologias.
A tabela a seguir traz um resumo dos efeitos que o CBD apresentou em estudos in
vitro e in vivo:
Tabela 1 - Efeitos do CBD em estudos in vitro e in vivo.

DOENÇA
Alzheimer
Parkinson
Esclerose múltipla
Epilepsia

EFEITO
Anti-inflamatório, antioxidante, anti-apoptótico em
modelos in vivo e in vitro.
Atenuação da deficiência dopaminérgica in vivo; efeito
neuroprotetor; redução da agitação, pesadelos e comportamento
agressivo de pacientes.
Propriedades anti-inflamatórias e imunomoduladoras.
Efeito anticonvulsivante in vitro e in vivo; redução da
frequência de convulsões em crianças e adultos que tinham
epilepsia resistente a outros tratamentos.
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Doença de Huntington
Dor
Ansiedade
Depressão
Câncer

Efeitos neuroprotetores e antioxidantes em testes com
camundongos transgênicos; não houve nenhuma diferença
clinicamente significante em pacientes.
Efeito analgésico em pacientes com dor neuropática
resistentes a outros tratamentos.
Redução na tensão muscular, fadiga, problemas de
concentração, melhoramento nas interações sociais e redução da
fobia social.
Efeito antidepressivo em modelos de depressão
genética.
Ações antiproliferativas e anti-invasivas em uma ampla
gama de tipos de câncer; indução de morte de células
cancerígenas mediada por autofagia; efeitos quimiopreventivos.
Fonte: Pisanti S. (2017).

2.1.4 Terpenos
Os compostos terpenóides encontrados na resina da Cannabis são numerosos, e de
quase tamanha importância quanto os canabinóides, variam amplamente entre as variedades
de cultivares, possuem propriedades farmacêuticas e produzem aromas que são muitas vezes
característicos da origem geográfica da planta.
Os terpenos são encontrados em muitas outras plantas, incluindo especiarias, ervas,
árvores e frutas, e são os responsáveis pelo cheiro e sabores distintos de cada variedade.
Embora mais de 100 diferentes terpenos nomeados tenham sido identificados a partir da
Cannabis, não mais do que 40 terpenos conhecidos foram identificados em uma única
amostra de cultivar. Os terpenos são produzidos através de vias biossintéticas
multiramificadas controladas por sistemas enzimáticos geneticamente determinados. Esta
situação concede as plantas com função reprodutora uma ampla gama de combinações
possíveis para o desenvolvimento de variedades médicas de Cannabis com diferentes perfis
terpenóides e usos médicos especificamente direcionados para o efeito de cada terpeno em
particular. Só recentemente os óleos essenciais de Cannabis tornaram-se economicamente
importantes como aromas e fragrâncias. Antigamente os medicamentos da Cannabis eram
formulados a partir de extratos alcoólicos da flor ou da resina contendo terpenos, embora não
se conhecesse sua importância médica na época. Vários dos monoterpenos e sesquiterpenos
encontrados na Cannabis e derivados de outras fontes botânicas e sintéticas são usados em
medicamentos comerciais. Certos terpenos estimulam as membranas do sistema pulmonar,
acalmam as passagens pulmonares e facilitam a absorção de outros compostos. Compostos
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terpenóides são incorporados em produtos médicos pulmonares, como inaladores brônquicos
e supressores de tosse. Estudos indicam que quando o THC puro é fumado, produz efeitos
subjetivamente diferentes do que quando combinado com vestígios de terpenos mistos da
Cannabis sativa. (MAHMOUND, 2007).
2.1.5 Efeito Comitiva (Entourage effect)
As plantas da espécie Cannabis Sativa L., que incluem tanto a maconha quanto o
cânhamo, contém centenas de compostos químicos diferentes, que definem o perfil da
variedade, incluindo canabinóides e terpenóides, que interagem com a fisiologia humana em
diversos graus. Enquanto dois canabinóides - o tetrahidrocanabinol (THC) psicoativo e o
canabidiol não-intoxicante (CBD) - receberam a maior atenção entre pesquisadores e
consumidores, mais de 100 outros canabinóides foram identificados até o momento. Em 1998,
os professores Raphael Mechoulam e Shimon Ben-Shabat afirmaram que o sistema
endocanabinóide demonstrou um efeito comitiva, de sinergia, no qual uma variedade de
metabólitos “inativos” e moléculas intimamente relacionadas aumentaram notavelmente a
atividade dos canabinóides endógenos primários. Eles também sugeriram que isso ajudou a
explicar como as drogas botânicas eram frequentemente mais eficazes do que seus
componentes isolados. Embora a síntese molecular única permaneça como modelo
predominante para o desenvolvimento farmacêutico, o conceito de sinergia botânica tem sido
amplamente

demonstrado

de

forma

contemporânea,

invocando

as

contribuições

farmacológicas de “canabinóides menores” e terpenóides de Cannabis ao efeito
farmacológico global da planta. (RUSSO, 2019).
2.1.6 Cultivo em Ambiente Protegido
A Cannabis tem sido utilizada em estudos clínicos humanos e fornece como
resultado um uso relativamente seguro para a maioria das pessoas, em comparação com
outros medicamentos. Entretanto, alguns pacientes que se medicaram com a Cannabis tiveram
efeitos colaterais primários no controle de sintomas e secundários, tais como fadiga,
funcionamento anormal do fígado e diarréia. A segurança absoluta não existe para nenhum
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medicamento. Todos os medicamentos podem apresentar um risco de efeitos secundários e,
possivelmente, efeitos adversos (resultando em danos). Em particular, grandes doses de THC
e canabinóides sintéticos potentes mostraram a possibilidade de um risco de dano, por
exemplo: hipotensão, que pode resultar em queda, ou um evento psicótico podendo ser de
leve a grave.
Os produtos mais seguros e os de maior confiança são os de qualidade farmacêutica.
Estes produtos cumprem as Boas Práticas de Fabricação (BPF) padrões. BPF é o mais alto
padrão de fabricação de medicamentos, a boa prática de fabricação é uma garantia de
consistentemente alta qualidade de produtos e processos de produção. Para a Cannabis
medicinal, as práticas de BPF devem começar desde o cuidado com o ambiente que está
inserida, da semente, de todo o processo de produção e manejo da cultura, até o produto final,
seja in natura ou extratos, para que esta tenha desenvolvido e contenha um perfil de
compostos (canabinóides e terpenóides) que esteja próximo de seu máximo potencial
genético. Na BPF, cada parte do processo de produção e teste de medicamentos deve ser
claramente documentada. Pessoal, instalações e materiais devem atender aos mais altos
padrões. Estes processos fornecem aos pacientes produtos com o mais alto grau de segurança
e confiança.
A discussão em torno da padronização da produção da Cannabis medicinal se dá pela
comparação dos métodos de cultivo. Isso porque a composição química da Cannabis, ou seu
perfil, é determinada pela genética da planta, e são as condições ambientes de crescimento da
planta, em função da estrutura existente ou não em que esta inserida, que influenciam para
que se atinga todo seu potencial genético, com o conteúdo total de canabinóides e terpenos
desejados. O cultivo totalmente controlado permite flores inteiramente padronizadas, assim
como seus extratos, durante o ano inteiro. Controlar todas as condições de crescimento e
composição genética da planta produz um produto final livre de contaminantes, possuindo um
conteúdo médio de componentes ativos padronizados. A produção de flores de Cannabis, em
conformidade com os padrões farmacêuticos da BPF, só é possível dentro de ambientes
totalmente controlados e usando plantas com genética estável (WOODBRIDGE, 2018).
Enquanto a resposta para o debate de qual método de cultivo é o melhor (totalmente
abrigado ou cultivo ao ar livre) irá variar entre os produtores de Cannabis, dependendo de
fatores mencionados, a melhor abordagem para cultivo de planta pode estar em algum lugar
entre as alternativas. Neste caso, o meio-termo é o cultivo em ambiente protegido ou em
estufa agrícola, que combina muitos dos melhores fatores de ambos os métodos.
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Cultivar em uma estufa agrícola remove a complexidade de projetar um interior
artificial em edificações fechadas. Para muitos é mais seguro, mais previsível e mais fácil do
que crescer ao ar livre (sem cobertura). As estufas oferecem a proteção dos elementos da
planta e fornecem um período de crescimento e colheita durante o ano inteiro, permitindo a
sua produção em regiões adversas e com a devida qualidade na colheita do material. Mesmo
com um orçamento baixo e um cultivo se aproximando do artesanal, a estufa é considerada o
melhor método em termos de eficiência e natureza ecológica para um cultivo, podendo variar
seu plantio entre sistemas hidropônicos, no solo ou a utilização de vasos.
Os benefícios do cultivo da Cannabis sativa por meio de ambientes protegido incluem:
•

•
•
•

•
•

Estender ou contrair o período de crescimento e o de floração, podendo manipulá-los
através de equipamentos adicionais (sombreamento, luz artificial e sistemas de
privação luminosa)
Facilidade de operação e manutenção interna.
Economia de custos, com a utilização da radiação, vento, movimentação de ar,
ventilação e preciptação.
Disponibilidade de luz natural com comprimentos de onda exclusivos e outros fatores
do ar livre que aumentam a taxa de crescimento, a saúde da planta, potência, colheita e
rendimento.
Proteção contra pragas, e doenças.
Proporciona espaço adequado para raízes maiores, plantas maiores e flores maiores.
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2.2 AMBIENTE PROTEGIDO
O Cultivo em ambiente protegido - também conhecido como cultivo protegido,
cultivo em casa de vegetação, cultivo em estufa ou plasticultura - é considerado, em nível
mundial, como o mais promissor e importante insumo agrícola que permite aumentos de
produção das culturas, onde as tentativas convencionais de se obter eficiência se tornaram
obsoletas diante do elevado emprego de técnicas modernas de cultivo (ARAÚJO &
CASTELLANE, 1996).
Cultivo Protegido é qualquer cultivo em que se utilizam artifícios com o objetivo de
proteger as plantas de alguma adversidade ambiental, e de garantir o seu desenvolvimento
com o menor estresse possível, o clima é um fator que influencia a produção agrícola, para
auxiliar na resolução desse agente faz-se uso do cultivo protegido, que se caracteriza pela
construção de uma estrutura, para a proteção das plantas frente as variáveis meteorológicas,
por exemplo, a radiação, essencial no processo da fotossíntese. Essas estruturas podem variar
de estruturas das mais simples, apenas com sombrites, para as mais complexas, como as
estufas climatizadas, podendo ser completamente automatizadas e administradas por meio de
softwares e sensores. A utilização dessa técnica aumentou muito nos últimos anos. Isso foi
devido principalmente ao constante desenvolvimento de novos materiais, mais baratos e
eficientes, assim como a criação e avanço de técnicas e tecnologias existentes.
Em função das intempéries climáticas como altas ou baixas temperaturas, excesso de
chuvas ou seca, ventos fortes por períodos prolongados podem reduzir de maneira drástica a
rentabilidade e qualidade do cultivo ou até inviabilizar totalmente o empreendimento, o
cultivo em ambiente protegido é uma alternativa que proporciona o controle dessas variáveis
climáticas que consequentemente gera melhores resultados em eficiência produtiva
(AGRIANUAL, 2012).
As instalações de cultivo protegido são formadas por uma estrutura ou armação,
metálica, de alvenaria ou madeira, sobre a qual é envelopada por uma cobertura transparente,
podendo ser de diversos materiais: polietileno, policarbonato, poliéster, vidro etc. Desta
forma, permite-se obter colheitas fora de época, maior crescimento das plantas, precocidade,
possibilidade de maior eficiência no controle de doenças e pragas, redução de perdas de
nutrientes por lixiviação, redução de estresses fisiológicos das plantas, aumento de
produtividade, aumento do período de colheita para culturas de colheita múltipla e melhoria
na qualidade de produção. Uma vez controlados todos estes fatores da produção vegetal pode-
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se observar nas colheitas em ambiente protegido um aumento na ordem de duas ou três vezes
maior na produtividade, o clima ótimo que se cria por meio das tecnologias e técnicas tem
como resultado um exuberante desenvolvimento vegetativo, com os tecidos mais tenros
(CERMEÑO, 1990).
Além do controle parcial das condições edafoclimáticas, o ambiente protegido permite
a realização de cultivos em épocas que normalmente não seriam escolhidas para a produção
ao ar livre. Esse sistema também auxilia na redução das necessidades hídricas (irrigação),
através de uso mais eficiente da água pelas plantas. Outro bom motivo para produzir em
ambiente protegido é o melhor aproveitamento dos recursos de produção (nutrientes, luz solar
e CO₂), resultando em precocidade de produção (redução do ciclo da cultura) e redução do
uso de insumos, como fertilizantes (através da fertirrigação) e defensivos. Por outro lado,
também apresenta desvantagens, como o alto custo para sua implantação, que pode variar de
R$ 30,00 a R$ 60,00 o m², dependendo do grau de tecnologia empregada no ambiente este
valor pode ser maior. Além disso, este sistema de cultivo envolve áreas de conhecimento
amplas para que o manejo das plantas, dentro dele, seja bem feito, necessitando de mais
conhecimento técnico para ser realizada com sucesso (PURQUERIO & TIVELLI, 2006).
Deste modo, o cultivo protegido permite o controle de variáveis climáticas, esse
controle se traduz em ganho de eficiência produtiva, além do que o cultivo protegido reduz o
efeito da sazonalidade, favorecendo a oferta mais equilibrada ao longo dos meses. Esse
benefício é mais evidente em regiões de clima frio, já que o calor acumulado dentro das
estufas viabiliza a produção de certas culturas fora de época, além de encurtar o ciclo de
produção.
A tecnologia do cultivo protegido se soma às novas tecnologias empregadas na
agricultura, assim como as da construção civil, com a finalidade de buscar respostas ao
desafio de produzir alimentos e medicamentos de maneira competitiva e sustentável, elevando
a produtividade e a qualidade dos produtos, aumentando a lucratividade com o mínimo
impacto ambiental e diminuindo os riscos e as incertezas do setor agrícola.
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Figura 5 – Estufa Agrícola para Cannabis sativa L. Automatizada.

Fonte: Next Gen Greenhouse (2019).

2.2.1 Histórico
A ideia para estufas, e a necessidade para colheitas durante um ano inteiro sem se
preocupar com sua estação de crescimento normal começou com o imperador romano
Tiberius, que insistiu em ter pepinos frescos sempre que possível. Querendo agradar o
imperador, seus servos e escravos inventaram uma espécie de carro de mão dentro do qual os
pepinos cresciam ao sol durante o dia, e eram deslocados para dentro de casa à noite. No
início, os carrinhos foram protegidos por um pano oleado, e mais tarde por uma folha de
cristal transparente chamado Selenito.
A primeira estufa, chamada de Jardim Botânico, foi construída na Itália, no século
XIII, com a função de proteger inúmeras plantas tropicais que exploradores traziam para a
região. Os primeiros agricultores a trabalhar nestas estruturas aprenderam a ajustar seus
métodos ao movimento natural do Sol, expondo suas culturas para o sul, por se encontrar no
hemisfério norte, a fim de garantir maior incidência da luz solar e calor em suas plantas.
A ideia de um ambiente protegido onde plantas e árvores possam crescer
independentemente do clima e da estação do ano foi tão atrativa que esta tecnologia
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rapidamente se espalhou por toda Europa, primeiro nos Países Baixos e posteriormente para
Inglaterra e França.
Os primeiros ambientes protegidos, ou estufas, eram usados como um hobby pela
elite da época, para cultivar suas frutas e flores favoritas. Na França, por exemplo, a família
real apreciava laranjas e cultivaram laranjeiras pelos jardins de Versalhes, as árvores eram
transportadas durante o inverno para abrigos com estruturas feitas de pedras e perfis de
madeira, para assegurar uma temperatura mais elevada e adequada.
2.2.2 Cultivo em Ambiente Protegido no Brasil
Desde o aparecimento da indústria petroquímica na década de 30 e com o crescimento
da utilização do plástico em diversos setores, já a partir da Segunda Guerra Mundial, o setor
agrícola se atentou ao novo e promissor material que surgia em diferentes campos de
aplicação. A plasticultura pode ser definida como a técnica da aplicação dos materiais
plásticos na Agricultura. No Brasil, a década de 1980 foi marcante para a área de plásticos na
horticultura, quando se iniciou uma forte atuação das petroquímicas. Estas ampliavam seu
enfoque

na

produção

agrícola,

investindo

em

tubos

gotejadores,

vasos,

silos,

impermeabilização de açudes, tanques e canais, filmes para a cobertura de túneis e estruturas
de madeira ou metálicas, cuja finalidade era a utilização como abrigo, possibilitando a
realização do cultivo protegido de plantas.
Originalmente o cultivo protegido de plantas era feito em ambiente construído com
vidro, devido às suas excelentes propriedades físicas. Atualmente, o polietileno de baixa
densidade (PEBD) e o policarbonato são os materiais mais utilizados para a cobertura de
estufas agrícolas, porque além de possuir propriedades que permitem seu uso para essa
finalidade como a transparência, são flexíveis, facilitando seu manuseio e possuem menor
custo quando comparados ao vidro. Ultimamente, o cultivo em ambiente protegido vem sendo
amplamente difundido, principalmente para culturas com alto valor agregado (DAREZZO et
al., 2004).
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2.2.3 Cultivo em Ambiente Protegido Atualmente
O século passado proporcionou muitos avanços tecnológicos que têm sido usados para
construir estufas mais eficientes e mais baratas, que por sua vez, tornou-as disponíveis para os
agricultores comuns. A invenção de grandes peças de polietileno revolucionou a construção
das estufas e hoje mais de 90% das estufas são construídas usando folhas ou peças de
polímeros. Os aros de alumínio e plástico foram inventados aproximadamente ao mesmo
tempo. Os aros, feitos das extrusões de alumínio, a tubulação de aço galvanizada, ou mesmo
apenas as tubulações de PVC, transformaram-se em uma maneira simples e barata de
construir estufas.
As estufas de hoje estão distantes das pioneiras em Roma para o cultivo do pepino.
Estão tornando-se extremamente automatizadas, permitindo que os agricultores aproveitem
melhor o tempo em outras tarefas. Nessas estufas a automatização para controlar a
temperatura e a umidade, as janelas automáticas que abrem e fecham-se dependendo da
temperatura, sistemas automáticos que fornecem a água e os fertilizantes quando necessários,
ventiladores e aquecedores automáticos, entre outros equipamentos estão em constante
evolução. Muitos materiais novos, como a fibra de vidro, os painéis acrílicos e de
policarbonato são usados para fazer estufas mais eficientes e baratas.
Nas últimas duas décadas (1990 e anos 2000), a adoção do cultivo protegido se
expandiu rapidamente pelo mundo. Na década de 1990, estimativas indicavam uma área de
716 mil hectares com estufas; em 2010, já eram 3,7 milhão de hectares (também com estufas).
A maior parte desses plantios é de hortaliças, e a China concentra a maior área de cultivos
protegidos – em 2010, eram 3,3 milhões de hectares de estufa. O Brasil lidera a posição
quando se compara com os países da América do Sul.
Segundo o presidente do Comitê Brasileiro de Desenvolvimento e Aplicação de
Plásticos na Agricultura (Cobapla), o engenheiro agrônomo Antonio Bliska Junior, o Brasil
tem 22 mil hectares de cultivo protegido (túneis e estufas), nos quais são produzidos
hortaliças, flores e viveiros. Metade dessa área, cerca de 11 mil hectares, estão no estado de
São Paulo. Não há dados oficiais sobre a área de cultivo protegido destinada a hortaliças, mas,
em 2007, o Serviço Brasileiro de Respostas Técnicas (SBRT) publicou um dossiê técnico
elaborado pelo Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Universidade de
Brasília (CDT/UnB) onde era estimada em 2 mil hectares.
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2.2.4 Manejo do Ambiente Protegido
O termo “manejo” é entendido como gerenciamento dos fatores de desenvolvimento e
crescimento das plantas por meio dos instrumentos de controle disponíveis em um ambiente
protegido, como janelas, ventiladores, exaustores, sistemas de irrigação, aquecimento,
iluminação e sombreamento, entre outros. Com o objetivo de interferir de forma positiva nas
condições ambientais em prol do desenvolvimento da cultura, sistemas automatizados estão
cada vez mais em uso na indústria da Cannabis medicinal, mesmo assim o conhecimento do
agricultor em manusear tais fatores é indispensável.
Nos vegetais, o desenvolvimento fisiológico ideal e equilibrado depende da
incidência favorável de alguns fatores. Entre os que intervêm no desenvolvimento ótimo das
plantas figuram os seguintes: luminosidade, temperatura, umidade, concentração de CO₂ e
oxigênio. Estes fatores estão intimamente ligados entre si; em cada caso, a sua intervenção é
imprescindível, embora em proporções diferentes, mas equilibradas. De nada serve atuar
somente sobre um deles, é essencial exercer ação sobre todos, em suas devidas proporções,
basta que a atenção a um dos fatores fundamentais seja sensivelmente reduzida para que se
anule todo o esforço exercido aos outros (CERMEÑO, 1977).
Segundo Sganzerla (1986), o sucesso dos cultivos em estufa está diretamente ligado
à eficiência com que o agricultor manuseia a estufa, com a finalidade de obter as melhores
condições ambientais nas suas diferentes fases de desenvolvimento. Como é o caso da
Cannabis sativa. que possui duas fases bem definidas: crescimento vegetativo e floração.
Para se cultivar em ambiente protegido é necessário antes de tudo, conhecer muito
bem a espécie que será cultivada, principalmente quanto às exigências ambientais e
nutricionais, ou seja, conhecer suas necessidades fisiológicas e fenológicas, assim como o
ambiente em que serão plantadas, não só em termos de região, mas de localização – que
estarão intimamente ligadas à temperatura e luminosidade dentro do ambiente – e coletando
informações sobre os demais fatores influenciadores.
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2.2.4.1 Luminosidade
A radiação solar é o principal fator que limita o rendimento das espécies tanto no
campo, como em ambientes protegidos, especialmente nos meses de inverno e em altas
latitudes. As distintas regiões do Brasil, em geral, mostram uma redução da radiação solar
incidente no interior do ambiente protegido com relação ao meio externo de 5 a 35%. Estes
valores variam com o tipo de cobertura (composição química e espessura), com o ângulo de
elevação do sol (estação do ano e hora do dia) e também dependem da reflexão e absorção
pelo material. No ambiente protegido a fração difusa da radiação solar é maior que no meio
externo evidenciando o efeito dispersante do plástico, que possibilita que essa radiação
chegue com maior eficiência às folhas no seu interior, principalmente as conduzidas na
vertical, ou cultivadas em densidade elevada onde uma folha tende a sombrear a outra
(PURQUERIO & TIVELLI, 2006).
Segundo Andriolo (1999) a origem da radiação disponível para o crescimento das
culturas é essencialmente solar, porém no cultivo da Cannabis a utilização de fontes artificiais
de luz é bastante comum. Cermeño (1977) afirma que a luminosidade intervém na
fotossíntese, no fotoperiodismo – influência que tem a duração do dia solar na floração das
plantas -, no fototropismo, no crescimento dos tecidos, na floração e no amadurecimento dos
frutos. O fotoperiodismo pode ser influenciado pelo prolongamento ou diminuição do período
de luz pelo amanhecer e pôr do sol, para isso se torna necessária o uso de fontes artificiais de
luz, o que induzirá a cultura para a fase desejada pelo produtor.
A luminosidade tem grande influência no desenvolvimento das plantas,
principalmente quando é escassa. Na região sul do Brasil, quando a luminosidade é
relativamente baixa no inverno, se verifica um crescimento demasiado, com alongamento da
haste acima do normal entre as inflorescências, decorrente de uma orientação forçada das
plantas em busca de luz. A densidade de plantas por área, os espaçamentos, assume vital
importância para o aproveitamento máximo da luz do sol (SGANZERLA, 1990).
Qualquer que seja a região de produção, não é recomendado ter estruturas construídas
ao lado de árvores ou construções que projete sua sombra sobre o ambiente protegido, mesmo
que seja apenas por algumas horas durante o dia. Estruturas geminadas, também geram faixas
de sombreamento sobre as culturas em seu interior.
Sganzerla (1990) ainda conta que o ângulo da cobertura pode determinar maior ou
menor aproveitamento da luz solar. Quanto mais frontal ao sol for o ângulo, maior será o
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aproveitamento, pois neste caso, a reflexão dos raios é mínima. Deve-se considerar que a
época mais crítica de disponibilidade de luz, é durante o inverno, porque o sol aparece em
uma posição de menor ângulo com o chão no sentido norte-sul. Assim, por exemplo, quando a
inclinação da cobertura do lado norte for construída com um caimento de 55°, e a sul com
25°, o aproveitamento da insolação é de 10 a 12% maior que outra estufa, cujo caimento da
cobertura é de 35°, por exemplo. Com a necessidade de aproveitar melhor a irradiação solar,
os agricultores uruguaios desenvolveram o modelo de estufa Bella Union, que se caracteriza
por ter duas inclinações diferentes. Por outro lado, os agricultores não podem se descuidar dos
inconvenientes das construções altas, estas são menos resistentes aos ventos, mais difíceis de
serem construídas, e utilizam uma quantidade maior de materiais, elevando seu custo.
Outro ponto a ser observado é a deposição de poeira sobre o filme plástico, que reduz
a luminosidade no interior da estrutura, causando o estiolamento das plantas. Quando o filme
plástico se encontra em boas condições é recomendável sua lavagem (com uma vassoura de
cerdas macias ou com uma espuma que pode ser envolvida num rodo). Recomenda-se fazer a
lavagem antes do período de inverno. Para os cultivos sensíveis ao excesso de luminosidade,
o uso de malhas sintéticas de sombreamento, com 30 a 50% de sombra, colocadas no interior
da estrutura à altura do pé direito, soluciona satisfatoriamente o problema. O uso de
iluminação artificial em ambiente protegido é uma prática cultural onerosa, sendo somente
justificada para culturas de alto valor agregado e sensíveis ao fotoperíodo, como algumas
flores e plantas ornamentais. Salienta-se que sempre que se altera a intensidade luminosa no
interior do ambiente protegido, modificam-se, também outros parâmetros agrometeorológicos,
como temperatura e umidade relativa do ar (PURQUERIO & TIVELLI, 2006).
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Figura 6 – Esquema de repartição da radiação solar ao incidir sobre a superfície do material
de cobertura de uma estufa.

Fonte: Andriolo J. L. (1999).

2.2.4.2 Temperatura
Todas as plantas têm limites bem definidos de temperaturas máximas e mínimas, para
seu melhor desenvolvimento. A função da estufa, além de controlar também a umidade
relativa do ar, possibilita manter o ambiente interno, no que diz respeito à temperatura, na
faixa ideal exigida pela cultura. O controle quase preciso, se faz com as estufas climatizadas
que dispõem de aparelhos de apoio tanto para produzir mais calorias como para diminuir a
temperatura quando necessário (SGANZERLA, 1990).
A temperatura é um fator agrometeorológico que exerce influência sobre as seguintes
funções vitais das plantas: germinação, transpiração, respiração, fotossíntese, crescimento,
floração e frutificação. Nos países do hemisfério norte, caracterizados por clima temperado
com invernos muito rigorosos o ambiente protegido possui a finalidade de aquecimento,
tornando-se uma verdadeira “estufa” para que a produção seja possível. Porém, nas condições
climáticas brasileiras, consideradas tropicais e subtropicais, onde o cultivo é possível durante
o ano todo, o aquecimento natural demasiado do ambiente pode causar problemas no cultivo
das plantas. Para o manejo da temperatura do ar é indispensável à instalação de um
termômetro de máxima e mínima a 1,5 m de altura, no centro do ambiente protegido, abrigado
da luminosidade direta do sol. As leituras devem ser realizadas diariamente e sempre no
mesmo horário (PURQUERIO & TIVELLI, 2006).

53
Figura 7 – Disponibilidade radiativa e térmica ao longo do ano em ambiente protegido na
região de Santa Maria, RS.

Fonte: Andriolo J. L. (1999).
Para cada função vital da planta existem temperaturas críticas. Acima ou abaixo destas
a função não se realiza, ou é feita com dificuldades. Em cada momento crítico, do seu ciclo
biológico, cada espécie vegetal necessita de uma temperatura ótima para atingir o ritmo de
desenvolvimento normal. Com temperaturas baixas a constituição das células vegetais sofre
alterações e as suas proteínas precipitam e desidratam-se. As temperaturas elevadas originam
a coagulação do protoplasma celular e a morte da célula, mas antes do valor térmico atingir
esse nível fatal, a planta para o seu desenvolvimento vegetativo (CERMEÑO, 1977).
Na região Sul do País ou em climas de altitude, principalmente, o acúmulo de calor,
proporcionado pelas estufas, viabiliza a produção fora de época, além de abreviar o ciclo da
cultura. Nas demais regiões, o excesso de calor e as altas temperaturas alcançadas no interior
da estufa serão os principais obstáculos ao cultivo, uma vez que a planta cessa a atividade
fotossintética nessas condições. Para trabalhar com condições extremas de climas tão
diversos, o produtor, deve ter noções básicas de ventilação e posicionamento estratégico, se
tiver interesse, aprofundar-se no estudo de cálculo de carga térmica para maximizar o uso do
cultivo protegido. Por exemplo, uma estrutura orientada em relação ao sol no sentido lesteoeste recebe somente 74% da radiação solar do mesmo edifício orientado no sentido norte-sul
(BLISKA, 2011).
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Figura 8 – Esquema da influência da luz solar e da temperatura no interior do ambiente.

Fonte: Instituto de Física UFRGS

2.2.4.2.1 Como aumentar a temperatura
Sempre que as temperaturas se situam em valores inferiores aos limites que cada
espécie possui, o desenvolvimento vegetativo das plantas paralisa e a recuperação tarda o
tanto quanto pequena forem as temperaturas mínimas que recebem. Deste modo, quando os
valores térmicos atingem um mínimo, variável para cada espécie, as plantas são gravemente
prejudicadas. As temperaturas ambientes de 0 a -3°C são fatais e causam danos irreparáveis
na maior parte das plantas cultivadas (CERMEÑO, 1977).
No caso das baixas temperaturas, as alternativas de manejo passam pela redução das
perdas de energia por convecção e radiação. Esses dois processos são responsáveis pela maior
parte das perdas de energia. As perdas por convecção dependem principalmente da taxa de
renovação do ar da estufa. As perdas serão maiores quanto mais rapidamente a massa de ar
retida no interior da estufa for substituída por outra massa de ar exterior com temperatura
mais baixa. Essa substituição será tanto mais rápida quanto maior for à diferença de
temperatura entre o interior e o exterior. A velocidade do vento, passando pelo exterior da
estufa, é outro fator que aumenta consideravelmente as perdas por convecção. Para reduzir
essas perdas, deve-se dar atenção especial à vedação da estufa. Para reduzir as perdas por
radiação, telas refletoras podem ser utilizadas entre a cobertura e a cultura, a tela deve refletir
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o máximo da energia irradiada da cultura para a atmosfera e, ao mesmo tempo, absorver e
transmitir o mínimo possível. A parcela de energia absorvida é em seguida emitida nas duas
direções perpendiculares da tela, desta forma somente 50% é recuperada pela cultura. O
ganho térmico com a utilização de telas refletoras é de 2 a 3°C (ANDRIOLO, 1999).
Cermeño et al. 1977 afirma que em geral, quando se consideram as necessidades de
aquecimento de qualquer planta cultivada em estufa procura-se atingir um ou mais desses
objetivos: evitar a formação de geada, evitar a desaceleração no desenvolvimento vegetativo
resultante das baixas temperaturas, e conseguir atingir a temperatura mínima ótima para o
crescimento. Para que estes objetivos sejam alcançados devem ser considerados os seguintes
fatores: salto térmico necessário para a instalação (diferença de temperatura entre as mínimas
mais baixas do exterior e as mínimas exigidas para o interior do ambiente); perdas de calor
produzidas pela renovação do ar, ou seja, pela entrada, forçada ou natural, do ar exterior;
superfície da cobertura (conjunto das paredes e teto); rendimento térmico da instalação;
regime de ventos; volume da atmosfera da estufa e o material utilizado na cobertura.
A forma mais prática de manejar as baixas temperaturas é o aquecimento artificial,
essa técnica é altamente eficiente, porém de alto custo comparada as outras. Dois aspectos
fundamentais devem ser considerados para o aquecimento de uma estufa: a geração de calor e
sua distribuição. O método mais utilizado e de menor custo para a geração de calor é a
combustão. A energia elétrica é pouco empregada por ter custo muito elevado. Os materiais
mais comuns são a lenha, o gás butano e o óleo combustível. Uma das dificuldades
operacionais da combustão é a evacuação dos gases. A combustão do gás butano produz
principalmente CO2, o qual pode permanecer no interior da estufa, desde que as concentrações
não sejam excessivas. No caso de outros combustíveis, os gases devem ser obrigatoriamente
expelidos para o exterior, devido à presença de substâncias tóxicas às plantas (ANDRIOLO,
1999).
2.2.4.2.2 Como diminuir a temperatura
O manejo das temperaturas excessivamente elevadas pode ser feito pela ventilação ou
equipamentos de refrigeração. A ventilação mais fácil de ser utilizada é aquela do tipo
estática, que depende basicamente das diferenças de pressão entre o ar localizado no interior e
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no exterior da estufa. Recomenda-se que a superfície total de ventilação, ou seja, as aberturas
de uma estufa sejam entre pelo menos 15% a 25% da superfície de solo coberta por ela.
Quanto maior for a superfície de ventilação, maior será a eficiência da ventilação estática.
O emprego da nebulização para diminuir a temperatura do ar depende do déficit de
saturação do ar, quando existe este déficit a aspersão de finas gotículas de água no estado
líquido permite extrair uma parte da energia do ar mediante a passagem dessas gotículas ao
estado de vapor, reduzindo a temperatura. Esta técnica será tão mais eficiente quanto maior
for o déficit de saturação do ar, por exemplo em um ambiente dentro de uma estufa em que o
ar esteja com 40% de umidade relativa e 35°C de temperatura, quando a umidade relativa
passa a 100% pela nebulização, a temperatura do ar diminui para aproximadamente 21°C,
porém quando a umidade do ar já está em valores elevados, a nebulização proporciona
resultados pouco satisfatórios, por essa razão é mais conveniente empregar a ventilação e a
nebulização simultaneamente (ANDRIOLO, 1999).
Uma alternativa ou complemento para o manejo de altas temperaturas é a redução da
intensidade da energia solar que penetra no seu interior. Essa redução se faz pela diminuição
da transmissividade do material de cobertura (ANDRIOLO, 1999).
2.2.4.3 Umidade Relativa do Ar
Assim como as plantas têm limites determinados de temperatura para seu melhor
desenvolvimento, também têm exigências concretas no que se refere à umidade relativa do ar.
Um ar demasiado seco, temperaturas altas e ar em movimento são três fatores que aumentam
a transpiração das plantas, para além dos limites considerados razoáveis (SGANZERLA,
1990).
A umidade existente na atmosfera da estufa influencia a transpiração, o crescimento
dos tecidos, a formação das flores, e a ocorrência de doenças. A umidade ambiente exerce
significativa ação no decorrer do fenômeno da transpiração; quanto mais úmido estiver o
ambiente, menores serão as possibilidades de incremento na evaporação, a não ser que se
opere o aumento da temperatura de acordo. Quando a umidade no ambiente estiver escassa, a
transpiração é intensa, o que pode causar um aumento na concentração de sais nas partes da
planta, tomando lugar da atividade fotossintética, quando a atividade fotossintética é
interrompida pela falta de luminosidade, reduz-se a transpiração das plantas, não interessando
a existência de uma maior quantidade de umidade, em caso de escassez de umidade no
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ambiente, pode ocorrer a desidratação da planta, circunstância que provoca a paralisação do
desenvolvimento. O excesso ou a carência de umidade influencia o crescimento dos tecidos
vegetais, reduzindo-o mesmo que o calor térmico seja óptimo (CERMEÑO, 1977).
A umidade relativa do ar no interior de um ambiente protegido é determinada
diretamente pela temperatura, numa relação inversa entre ambas. Ela pode variar num período
de 24 horas de 30 a 100%, sendo que diminui durante o dia e aumenta durante a noite. Ela
está vinculada ao equilíbrio hídrico das plantas, onde um déficit pode alterar a
evapotranspiração, alterando a capacidade do sistema radicular de absorver a água e o
nutriente. Dessa forma, o manejo da umidade do ar, também vai depender da cultura visandose atender sua fisiologia de crescimento e desenvolvimento. Para o manejo da umidade dentro
do ambiente protegido é necessária a instalação de um higrômetro ou um termo-higrômetro,
cujas leituras deverão ser registradas diariamente em horários críticos. Com o monitoramento,
o produtor poderá previamente estabelecer as estratégias a serem adotadas no transcorrer da
cultura para manter a umidade relativa dentro dos limites da faixa ideal da cultura. Um efeito
do excesso de umidade do ar no interior dos ambientes protegidos é a sua condensação na
face interna do filme plástico de cobertura e consequente redução na transmitância da
radiação solar. Para algumas culturas mais sensíveis, a queda dessas gotas promove o
aparecimento de manchas nas plantas. Atualmente existem no mercado filmes plásticos antigotejo, que auxiliam as gotas formadas a escorrer pelo lado interno do plástico para as laterais
da estrutura. Deve-se ressaltar que o desenho da estrutura (formato) auxilia esse processo
(PURQUERIO & TIVELLI, 2006).
Em algumas situações, o excesso de umidade dentro do ambiente protegido é
proveniente da localização da estrutura. Isso ocorre quando ela é instalada em baixadas
sujeitas ao acúmulo de neblina ou próximas a lagos e represas. Nesses casos pouco se pode
fazer; se possível, deve-se mudar a estrutura de local, pois o excesso de umidade durante o
dia, ao reduzir a transpiração, pode reduzir a produção. Um dos tratos culturais que influencia
diretamente a umidade relativa do ar no cultivo protegido é a irrigação, sendo que esta deve
ser realizada corretamente, através de monitoramento por tensiometria ou pela
evapotranspiração da cultura. No manejo da umidade do ar, a ventilação do ambiente pode
auxiliar tanto para aumentar como para diminuir a mesma. Outras medidas de manejo podem
ser adotadas para se elevar a umidade, como a pulverização das plantas com água. Nesse caso
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a água pulverizada ao evaporar das plantas irá elevar a umidade e diminuir a temperatura
(PURQUERIO & TIVELLI, 2006).
2.2.4.4 Orientação, Localização e Posicionamento Geográfico
Ao instalar uma estufa, o agricultor deve observar a orientação dos ventos
dominantes. A construção não deve ser perpendicular à direção do vento, e sim, construída no
sentido da sua direção. A estufa deve frear o menos possível a velocidade do vento, para que
sua estrutura não se abale, e a cobertura não sofra danos. Construir a estufa de leste a oeste é
recomendável, em alguns casos, nas regiões de ventos calmos, pois os ventos fortes quase
sempre sopram do quadrante sul. Cabe ao agricultor conjugar as situações, observando a área
disponível, o tipo de estrutura e sua resistência, necessidade de obtenção de maior
luminosidade, e disposição de construir quebra-ventos (SGANZERLA, 1990).
A quantidade de energia solar recebida por uma determinada superfície em um
momento dado depende da estação do ano e das características do ambiente (umidade,
nebulosidade) nesse momento. As estações climáticas são consequência do movimento de
translação da terra em volta do sol e da inclinação do eixo terrestre em relação ao plano da
eclíptica (CERMEÑO, 1977).
Dado o modo como se verifica a sucessão das estações e considerando a relação
existente entre os fatores climáticos e o desenvolvimento vegetativo, torna-se difícil a cultura
ao ar livre no período do ano que decorre desde o equinócio do Outono (23 de Setembro) até
o da Primavera (21 de Março), para o hemisfério Norte, e de 21 de Março até 23 de Setembro,
para o hemisfério Sul, de diversas plantas que no decorrer desse período são exigentes quanto
à temperatura e à luminosidade. A solução para esta dificuldade reside na cultura das plantas
com as referidas exigências sob ambientes protegidos. Assim, no solstício de Inverno – o caso
mais desfavorável para o hemisfério Norte –, para um lugar situado sobre o paralelo 43°, o
ângulo de incidência que os raios solares fazem com a superfície terrestre é de 23°30’. Nesse
ponto, as paredes verticais e o teto, supondo que este possui a inclinação de 43°, recebem as
radiações solares com ângulo de inclinação de 66°30’, igual ao que, na mesma data, os raios
solares são recebidos no equador. Em outras palavras: cada unidade de superfície dessa
parede ou teto, exposta ao Sol receberia a mesma quantidade de energia que receberia se
estivesse localizada sobre o Equador, com uma pequena diferença por conta da maior
distância atmosférica que os raios terão que percorrer. Como é evidente, o número de horas de
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luz decresce à medida que nos afastamos dos trópicos em direção aos polos e quanto mais
próxima for a data do solstício de Inverno, para o hemisfério Norte, ou para o hemisfério Sul
(CERMEÑO, 1977).
2.2.4.5 Ventilação
O percentual de umidade relativa do ar do interior da estufa determina o êxito de
cada fase vegetativa do cultivo, por isso a importância de seu controle. Os métodos, ou as
formas de arejamento, variam de acordo com os modelos de estufas empregados. O percentual
de ventilação varia em função do clima de cada região. Em geral, as regiões de umidade
relativa do ar elevada, exigem sistemas mais eficientes (SGANZERLA, 1990).
Renovar o ar interno do ambiente protegido interfere sobre a temperatura, umidade,
concentração de gás carbônico e oxigênio existentes. A ventilação pode ser feita através de
meios naturais, por meio de aberturas e janelas, e artificiais, com o uso de ventiladores e
exaustores. A ventilação natural baseia-se no fenômeno da convecção, onde o ar quente elevase e o frio tende a descer, criando uma corrente de ar no interior do ambiente (CERMEÑO,
1977).
Em regiões de fortes ventos as estufas devem estar protegidas dos mesmos, para que
seja evitada sua destruição, ou que a cobertura sofra danos, uma das soluções para evitar uma
demasiada ventilação é a construção de quebra-ventos de telas plásticas com permeabilidade
de 50%. Cada metro de altura de quebra-vento tem capacidade de proteger 10 metros de área,
convém que sua construção respeite uma distância de 6 a 8m de distância da estufa, para que
não haja interferência de luz. Outra vantagem que se atribui ao quebra-vento é a manutenção
da temperatura da estufa, evitando que esta se esfrie, proporcionando um melhor balanço
térmico (SGANZERLA, 1990).
2.2.4.6 Concentração de CO₂
Este componente da atmosfera terrestre, imprescindível à vida das plantas, pode ser
controlado no interior das estufas. Na atmosfera destas, a quantidade de CO₂ decresce devido
ao processo da fotossíntese. Se a diminuição do gás for muito acentuada, a realização do
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processo referido pode ser afetada em larga escala. A redução da concentração de CO₂
depende do número de vezes que se procede à renovação do ar interno e da atividade
fotossintética, vinculada à densidade das plantas (CERMEÑO, 1977).
Uma das formas de aumentar a eficiência fotossintética das plantas é o aumento da
concentração de gás carbônico no ar. Quando a concentração normal desse gás, que está em
torno de 340 μl/l, é elevada para valores entre aproximadamente 700 e 1000 μl/l, obtém-se um
aumento na fotossíntese da ordem de 20 a 25%. Uma das hipóteses apontadas para explicar o
fenômeno considera que a maior concentração desse gás aumenta a eficiência das reações
enzimáticas e ao mesmo tempo diminui a fotorrespiração da planta (ANDRIOLO, 1999).
A quantidade de gás carbônico varia ao longo do dia, atingindo valores altos durante
a noite, ao meio-dia e durante a tarde o teor de CO₂ passa por valores mínimos, fato que pode
provocar reduções na síntese do material orgânico, o que constitui um fator limitante da
cultura. Se os outros fatores forem manejados a um ponto ótimo, e no caso de se pretender
aproveitar ao máximo a atividade fotossintética das plantas, a concentração de CO₂ pode
elevar-se para 0,1% a 0,2%, mediante a incorporação do gás por meios artificiais, que pode
ser feita pela combustão de substâncias que liberem o gás ou pela evaporação direta deste
(CERMEÑO, 1977).
O enriquecimento do ar com CO₂ é uma prática amplamente utilizada em muitos
países para aumentar o rendimento da cultura, nas horas da fase clara do dia em que as estufas
são mantidas fechadas. A abertura para efetuar a ventilação impede a realização dessa prática,
pois o CO₂ injetado se perde para a atmosfera. Uma das formas empregadas para evitar essas
perdas é o manejo da estufa de forma automatizada. Nesse caso, a abertura das válvulas para
injeção do gás somente ocorrerá quando o mecanismo de ventilação não estiver acionado
(ANDRIOLO, 1999).
2.2.5 Aspectos Construtivos
As razões para a grande variedade de tipos da estufa no mundo são na maior parte
devido a circunstâncias locais e a disponibilidade de materiais de construção como a madeira,
o bambu ou o aço. O projeto total da estufa é influenciado fortemente pelo clima e pela
latitude de sua localização. Os regulamentos impostos a nível nacional ou internacional
influenciam também no projeto da estufa. As exigências para a máxima transmitância da luz
conduzem os projetos a buscarem peças estruturais cada vez menores, que podem afetar a
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estabilidade estrutural da estufa. As normas européias dão regras para o projeto estrutural de
estufas e especificam as cargas causadas por peso próprio, vento, neve, cultivos (suspensos à
estrutura), instalações, ações térmicas e manutenção (WAAIJENBERG, 2006).
De acordo com as normas ABNT – NBR 16032 (2012) e EN 13031-1 (2002), as
estufas são classificadas em duas Classes – A e B. Estas classes são subdivididas de acordo
com o período de vida útil, sendo de 10 e 15 anos para a classe A (A10 e A15), e de 5, 10 e 15
anos para a Classe B (B5, B10 e B15). Para a classe A, as normas determinam que as estufas
devem ser verificadas conforme os Estados Limites Últimos, e nos Estados Limites de
Serviço. Já as estufas da classe B devem ser verificadas apenas nos Estados Limites Últimos.
Desde o começo de 2002 um padrão europeu para projetar estufas com materiais de
cobertura rígidos ou flexíveis está disponível, foi utilizada como base para a produção da
norma brasileira. De acordo com esta norma europeia, EN 13031-1, as estufas são divididas
em três grupos com base no projeto mínimo de vida de trabalho, respectivamente, cinco, dez e
quinze anos. Túneis simples e casas de sombra, por exemplo, são agrupados em classe B5, as
estufas cobertas por vidro na classe A15 e as estufas geminadas cobertas de plástico em B15.
Cada grupo tem suas regras de projeto específicas. Por exemplo, para uma estufa com um
material de revestimento, que não seja tolerante para deslocamentos (estufa do tipo A) a força
e os deslocamentos devem ser verificados, enquanto que para as estufas do tipo B, que são
tolerantes a deslocamentos, somente as forças devem ser verificadas (EN 13031-1, 2001).
Waaijenberg et al. 1998, também afirma que cargas do vento e cargas causadas pela neve
diferem quando comparadas estufas do tipo A com as do tipo B com o mesmo período como
referência.
As normas no que se refere à abordagem dos coeficientes para as considerações da
ação do vento apresentam um número limitado de modelos e formas. Projetos específicos
devem ser dimensionados tendo por base esforços obtidos em túnel de vento ou, de forma
alternativa, modelados com ferramenta computacional adequada.
A EN 13031-1 dá as regras para a concepção de estufas em dezenove países europeus.
Depois de certo período de desenvolvimento e depois da norma europeia ser aceita por todos
os governos nacionais, a norma tornou-se lei para todos os dezenove países europeus. Agora
há um padrão europeu comum para projetar estufas disponíveis, que toma em consideração as
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diferenças climáticas locais em um país como Finlândia comparado a por exemplo Grécia
(diferenças na carga da neve, do vento e climatologia em geral) (WAAIJENBERG, 2006).
Para que um cultivo protegido tenha sucesso, além da manutenção da fertilidade do
solo e manejos climáticos, é necessário estar atento para outras particularidades desse sistema
de produção vegetal. Antes de tudo, é preciso saber se o projeto da estrutura está de acordo
com as especificidades do macro e microclima local. O dimensionamento incorreto das
estruturas foi um dos principais fatores de prejuízos quando se introduziu este tipo de cultivo
no Brasil. Antes de escolher o modelo da estrutura, é necessário saber qual o tipo de cultivo e
qual ou quais as culturas a serem produzidas. De maneira geral, o agricultor deve ter em
mente que o sucesso do cultivo vai depender principalmente da sua capacidade de manejo.
Como já foi citado, o controle do ambiente está relacionado principalmente à temperatura,
umidade e radiação solar. Estruturas mal dimensionadas podem promover condições de
umidade e temperatura interna que causam forte estresse nas plantas, situação que nas
condições de verão é agravada pelo excesso de radiação solar, então para que um projeto seja
eficiente, durante a fase que antecede sua elaboração, devem ser analisadas as funções que
serão desempenhadas no espaço interior e exterior, com criteriosa consideração das
exigências térmicas; os levantamentos do local, evidenciando qualquer obstáculo que venha a
interferir na radiação solar ou modificar o regime de ventos; os principais dados do clima; e as
possibilidades de aproveitamento dos meios naturais para o condicionamento do espaço
construído.
2.2.5.1 Ações e esforços na Estrutura
No caso do Brasil as interferências externas às estufas ficam basicamente
condicionadas à ação de ventos e das chuvas. De acordo com Bliska Júnior et. al. (2011)
muitas vezes são negligenciados os efeitos decorrentes da ação do vento sobre os elementos
construtivos de estufas, e, que a ocorrência desse fenômeno pode implicar em situações de
exigência próxima ou acima dos limites de resistência dos elementos estruturais e de vedação.
As ações devidas ao vento no Brasil devem ser consideradas em conformidade com
ABNT - NBR 6123 (1988), que foi a referência da elaboração das ações do vento em estufas
pela ABNT – NBR 16032 (2012), com adaptações para este tipo de construção, baseada de
acordo com a norma europeia EN 13031-1 (2001). Ambas as normas definem um período
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mínimo de referência para ações e probabilidade de exceder estas, sendo que cada classe
possui seu tempo mínimo de referência de acordo com seu próprio período de vida útil.
Para serem consideradas as forças do vento nas estruturas, obtêm-se da norma a
velocidade básica do vento, os correspondentes fatores topográficos de rugosidade e
dimensões da edificação, o fator de uso e os coeficientes de pressão. As pressões de obstrução
geradas para as zonas de cobertura e paredes são utilizadas para o carregamento dos
elementos do sistema estrutural da construção.
2.2.5.2 Tipos e Modelos de Estufas
Com o decorrer do tempo, e à medida que os novos conhecimentos foram
incorporados às técnicas de emprego das estufas, foram surgindo novos métodos de controle
do ambiente, e modelos de construção. As exigências das diferentes culturas, conjugadas com
o clima de cada região, disponibilidade de materiais e mão-de-obra, e o poder aquisitivo dos
agricultores, fez surgir inúmeras técnicas de utilização das estufas, que podem ser separadas
em dois grupos com as seguintes características:
Estufas Climatizadas:
•
•
•
•
•

São empregadas em regiões de clima muito frio, onde as baixas temperaturas não
permitem o desenvolvimento das plantas;
Possuem equipamentos de apoio ao controle de temperatura, umidade relativa do ar, e
ventilação;
Construções sofisticadas, feitas de aço, alumínio, ou ferro galvanizado. São fornecidas
pré-fabricadas por empresas especialistas;
Utilizadas em culturas sensíveis, como flores, plantas ornamentais e exóticas na
região;
Possibilita alto percentual de automatização dos equipamentos para controle
ambiental;
Estufas não Climatizadas:

•
•
•

Construções simples, baratas, geralmente construída pelo próprio agricultor;
Não possuem equipamentos para controle ambiental, é feito pelo manuseio das
aberturas e cortinas;
Utilizadas em climas quentes, aonde a temperatura dificilmente chega a números
negativos;
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•
•

Restringe-se a culturas menos sensíveis, como hortaliças;
Apresentam pouca precisão no controle ambiental;

Em relação a forma, diferentes modelos de estufas surgiram ao longo do tempo, por
diversos fatores, cada qual aliado a uma série de exigências, que podem ser entendidas pelas
características de cada um:
•

Arco: Sua forma autoportante, oferece grande resistência ao vento. O teto curvado,
obtém um excelente aproveitamento da luz solar. Toda a estrutura em formato
semicircular permite uma fácil fixação de filmes plásticos, assim como sua
manutenção.

•

Capela: Tem a estrutura semelhante a um galpão, com as duas abas de cobertura
inclinadas, formando um triângulo. Funciona muito bem em regiões de altas
precipitações de chuva, porém tem pouca resistência aos ventos, exigindo uma
estrutura resistente. Geralmente é o modelo mais escolhido por agricultores iniciantes.

•

Bella Union: Este modelo leva o nome do município de onde se originou. Bella Union
é uma pequena cidade uruguaia próxima à divisa do Brasil. Os agricultores daquela
região desenvolveram este modelo de acordo com as conveniências locais. A parte
correspondente ao telhado, ao lado norte, tem inclinação quase perpendicular aos raios
do sol, enquanto a parte posterior da construção tem um caimento brando, a fim de
suportar os fortes ventos vindos do sul. Pode ser usada com sucesso na região sul do
Brasil, pelas semelhanças climáticas de sua origem.

•

Londrina: Criado no município do estado do Paraná, um dos principais produtores de
uvas nobres e de cultivos extensivos como soja, trigo e algodão, caracteriza-se por ter
mais de duas abas de cobertura, planas, formando triângulos.

•

Dente de Serra ou serreada: Este modelo de estufa é muito adotado na Europa e
Estados Unidos. Caracteriza-se pelo desenho do telhado ser semelhante aos dentes de
uma serra, esta estufa é uma das mais eficientes no que se refere à ventilação. Sua
instalação deve ser no sentido da direção dos ventos predominantes, com a parte
semelhante aos dentes voltada para o lado contrário da incidência maior do vento. As
diferenças de pressão que se formam nos vãos, permitem uma fácil e eficiente
exaustão do ar de seu interior. Em contrapartida é um tanto deficiente quanto ao
aproveitamento da luz do sol.
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2.2.5.3 Materiais Empregados
Em geral, as seguintes propriedades são importantes para a avaliação de materiais de
revestimento da estufa: transmissão para radiação global; transmissão para radiação de calor;
efeito isolante; sensibilidade ao envelhecimento (principalmente degradação ultravioleta);
permeabilidade à umidade; resistência mecânica (tração e impacto); comportamento do fogo;
custos de investimento e suas dimensões disponíveis.
Outro aspecto é o espalhamento da luz pelo material de revestimento. Isso é chamado
de difusão ou a névoa de um material. A difusão é fortemente dependente da estrutura da
superfície e da presença de certos pigmentos. A difusividade de um material é importante para
a ambiência da estufa e para o crescimento vegetal, porque a possibilidade de as folhas serem
queimadas pela radiação direta do sol é reduzida, e a luz é espalhada melhor dentro do
ambiente. Consequentemente a luz pode penetrar melhor nas partes mais baixas da cultura. A
difusividade de materiais de revestimento difere muito, quando a separação da luz é mais do
que 50% o material é chamado de difuso (WAAIJENBERG, 2006).
Dentro da estufa a umidade elevada e as diferenças entre temperaturas internas e
exteriores induzem a condensação do vapor de água na superfície interna da cobertura. A
condensação no material de cobertura pode aparecer de duas maneiras: formando gotículas de
água ou formando uma película de água. Se as gotas de água são formadas a transmitância de
luz pode ser reduzida até 15% por causa de um aumento da reflexão total nas gotas de água.
Além disso, as plantas podem ser danificadas pelas águas que pingam sobre elas. Estes
problemas aparecem principalmente em materiais de cobertura de plástico, enquanto em
painéis de vidro a condensação em forma de película é a que ocorre. Um revestimento tratado
com antigotas ou anticondensação é altamente recomendado na maioria das regiões em que a
umidade relativa na estufa é elevada. Em países tropicais com estufas com muita ventilação
(paredes laterais abertas) a umidade dentro das estufas não é na maior parte do dia tão
elevada. Portanto, a necessidade de um tratamento anticondensação dos materiais de
revestimento não é tão grande (WAAIJENBERG, 2006).
O policarbonato é um composto polimérico termoplástico, suas vantagens com relação
ao vidro são as de apresentar uma resistência superior, poder ser curvado a frio na própria
obra e mais leve, aceitando, portanto, uma estrutura de fixação mais delgada e
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consequentemente mais barata. Uma das principais desvantagens deste material é o seu
coeficiente de dilatação térmica linear maior que o do vidro: caso suas fixações não sejam
bem estudadas e executadas, a cobertura em policarbonato pode apresentar deformações e até
mesmo trincas.
O vidro é um material composto basicamente por areia derretida e componentes que
aumentam sua resistência mecânica e química contra esforços e intempéries. Por apresentar
maior densidade, exige uma estrutura de apoio mais reforçada que o policarbonato. A maior
vantagem do vidro em relação ao policarbonato como material para coberturas é sua
durabilidade, apresenta maior resistência à abrasão, de forma que sofre menos desgastes
devido a intempéries e procedimentos de limpeza. Apresenta maior durabilidade que o
policarbonato em relação a sua transparência, que pode vir a perdê-la com o passar dos anos,
ficando com aspecto amarelado, principalmente em locais que tenham maior incidência de
radiação ultravioleta.
2.2.5.4 Equipamentos Empregados
Na indústria agrícola da Cannabis o emprego de equipamentos cada vez mais
eficientes está em desenvolvimento desde seus primórdios, produtores investem em diversos
mecanismos para atingir o melhor controle sobre o ambiente da estufa e estão em constante
adaptação conforme um ciclo de cultivo se reinicia, foram destacados alguns dos principais
equipamentos utilizados nas mais tecnológicas estufas automatizadas.
•

Paredes Molhadas: O resfriamento e umidificação com paredes molhadas oferece um
sistema eficiente e de baixo custo para o resfriamento da estufa e funcionará muito
bem quando a umidade não for muito alta, reduzindo as temperaturas
significativamente. O sistema consiste em fazer a entrada de ar na estufa através de um
material poroso que pode ser saturado com água, o ar tem que ser arrastado através da
estufa em volumes tais que, devido à velocidade do ar através da parede molhada, a
água é captada e evapora na estufa para fornecer resfriamento.
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Figura 9 – Parede molhada aplicada em estufa agrícola na UFSC.

Fonte: Autor

•

Sistema de Ventilação: Na instalação de estufas profissionais de Cannabis a
ventilação desempenha um papel vital. Através da circulação de ar, a distribuição de
calor nas estufas é otimizada, o que aumenta o desenvolvimento uniforme das
culturas. Existem sistema de exaustores com bloqueio de luz para não atrapalhar a fase
escura da cultura, se estiver ocorrendo durante as horas finais do dia.
Figura 10 – Sistema de ventilação e exaustão aplicado em estufa agrícola na UFSC.

Fonte: Autor

•

Sistemas de Aquecimento: O mercado oferece uma variedade de sistemas de
aquecimento e equipamentos para aquecer efetivamente as estufas, podem funcionar
por meio de energia elétrica ou combustíveis. É importante que os sistemas de
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aquecimento sejam dimensionados adequadamente para fornecer calor uniformemente
ao topo das plantas, os produtores que usam sistemas projetados adequadamente são
capazes de otimizar o crescimento das plantas, além de reduzir as doenças foliares e
radiculares. Duas ferramentas de aquecimento populares e eficazes são os aquecedores
de unidades suspensas e aquecimento por zona de raiz.
•

Lâmpadas suplementares: Talvez a aplicação tecnológica mais importante nas
estufas mais modernas seja a de iluminação suplementar, normalmente feitas com
lâmpadas de vapor metálico. Na jardinagem em ambientes internos (sem contato com
o a luz solar), a iluminação é um dos fatores mais importantes que ditam o resultado
de uma colheita, no entanto, é também um dos elementos mais caros de uma operação.
A luz solar oferece às plantas cultivadas em estufa uma luz ideal com espectro total,
mas nem todas as estufas residem em condições ideais. Durante o início ou final de
estações, ou em regiões particularmente nubladas, as plantas podem ainda não ter a
melhor exposição à luz. A iluminação suplementar é geralmente considerada em
regiões que recebem menos de 4 a 5 horas de luz solar adequada por cada dia.
Ciclos de luz entre 18 e 24 horas são usados durante a fase vegetativa, ou de
crescimento, do ciclo de desenvolvimento da Cannabis, tornando necessário instalar
iluminação adicional depois que o Sol se pôs e antes de ter nascido. A mudança para
um fotoperíodo de 12 horas é o que faz com que as plantas induzam sua floração,
mostrando seu papel fundamental como ferramenta para o manejo da colheita
independente do fotoperíodo das estações.

•

Sistemas de privação da luz: A privação de luz é uma técnica que permite controlar
as horas de luz que a Cannabis em contato com a luz solar recebe. Quando se induz as
plantas a períodos mais curtos de luz, elas acelerarão o processo de florescência. O
benefício disto é poder fazer a Cannabis florescer fora de época, isto permite que o
produtor possa multiplicar sua colheita ao longo do ano.
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Figura 11 – Sistema automatizado de privação da luz.

Fonte: Huifa Greenhouses (2019).

2.2.5.5 Estrutura
A estrutura é a armação da estufa, constituída por pés direitos, vigas, longarinas,
treliças, arcos, contraventamentos, entre outros, que suportam a cobertura, o vento, os demais
intemperes, e os equipamentos instalados. As estruturas dos ambientes protegidos devem ser
otimizadas, usando apenas elementos necessários, resistentes, de material econômico e fácil
conservação, ocupar pouca superfície para que não crie sombras em demasia, e estarem
suscetíveis à ampliação e adaptáveis com os materiais da cobertura (CERMEÑO, 1990).
Os materiais mais utilizados na construção das estruturas das estufas são: madeira,
ferro, alumínio, aço galvanizado e concreto armado. Dificilmente se encontra um tipo de
estrutura que use somente uma classe de material.
Normalmente usa-se o concreto para as fundações e bases de apoio dos pés direitos e
de outros postes ou colunas essenciais da estrutura, em alguns casos, o perímetro das estufas é
constituído por um muro de concreto armado ou blocos de concreto unidos por argamassa de
cimento ou cal de aproximadamente 50 centímetros de altura. As sapatas dos pilares
normalmente são fabricadas em locais diferentes daquele em que se localiza a estufa,
colocando-se já prontos nas covas feitas em correspondência com os diversos pontos básicos
da estufa, em outros casos, essas bases são executadas pelo enchimento das covas à medida
que se procede a colocação dos pilares, sua mistura deve atender a resistência necessária
calculada em projeto (CERMEÑO, 1990).
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•

Cobertura: A aplicação da cobertura, o vidro ou plástico, sob a forma de chapa ou
como de película, é fundamental que fique bem executada para não correr o risco de
prejuízos catastróficos. Se a cobertura não ficar bem instalada, os agentes atmosféricos
podem provocar danos graves nas culturas e a destruição da própria estufa. Tanto as
películas como as chapas são presas de forma diferente, conforme o tipo de estrutura
em que o plástico se deve apoiar e, também, segundo o clima da região onde está
instalada a estufa (CERMEÑO, 1990).
Materiais de Cobertura utilizados:

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

PEBD: polietileno de baixa densidade
PEAD: polietileno de alta densidade
PELBD: polietileno linear de baixa densidade
EVA: etileno vinil acetato
PVC: Policloreto de vinila
Policarbonato
Vidro

•

Janelas: Para se regular a ventilação nas estufas é necessário deixar um número
determinado de aberturas ou janelas nas paredes laterais e no teto da estufa. As mais
utilizadas são as janelas colocadas nas paredes laterais, enquanto que as zenitais,
localizadas no teto, são as mais eficazes para se obter uma ventilação rápida, mas
também são as mais difíceis para construção. Segundo Cermeño et al. 1990 uma janela
zenital, ventila tanto como duas ou três janelas de fachada lateral com a mesma
superfície.

•

Portas: Devem ser de fácil utilização, fechando de modo estanque para evitar a
formação de correntes de ar quando fechada, com dimensões suficientes para que
passem por ela as máquinas que serão utilizadas no interior da estufa, resistentes a
pressão do vento e de material transparente preferencialmente.

•

Fundação: Conforme Cermeño et al. 1990 descreve, se as sapatas são fabricadas antes
de se proceder à construção da estufa, fazem-se com a forma de um tronco de cone ou
de pirâmide, sugerindo 20 cm de diâmetro na seção superior e 30 cm na inferior, com
altura de 50 cm. Em alguns casos abre-se um buraco de aproximadamente 40 cm na
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sapata para a introdução do pé direito, em outros casos, coloca-se diretamente uma
chapa com orifícios adaptada na extremidade inferior do pé direito. De qualquer
forma, se as bases forem feitas no momento de se realizar a construção ou se já
tenham sido fabricadas anteriormente, os pés direitos da estrutura da estufa,
independentemente do tipo desta, devem proteger-se contra a ação corrosiva do solo
da cultura. Para isto os pilares devem recobrir-se com concreto, até uma altura de 25 a
30 cm (CERMEÑO, 1990).
2.2.6 Manutenção
Limpar a cobertura da estufa é importante nas áreas com poluição elevada, porque a
poluição pode reduzir a transmitância da luz fortemente (até 10% por ano nos Países Baixos,
por exemplo). Para estufas cobertas de vidro, as máquinas de lavar são comuns atualmente,
operando como uma lavagem de carro e funcionam e lavam a cobertura da estufa por inteiro
automaticamente diversas vezes durante o ano. Um sistema semelhante também precisa ser
desenvolvido para estufas cobertas com filmes plásticos, mas a falta de padronização na
largura, extensão e altura, gera um entrave. Esta normalização é mais comum em estufas
holandesas cobertas de vidro que seguem um padrão. Outra solução poderia ser a aplicação de
películas plásticas totalmente inertes, como a película de ETFE, que não atrai a poeira
(WAAIJENBERG, 2006).
Conforme a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) – NBR 16032, para
cada estufa construída, o fabricante deve fornecer um manual ao proprietário com no mínimo
as seguintes informações: classe da estufa; fabricante; data de montagem (data de entrega se a
montagem for realizada pelo proprietário); superfície; localização para qual a estufa está
projetada (facultativo); ações características consideradas; capacidade ou não para transporte
de maquinário de limpeza sobre o teto; requisitos de fundações ou ancoragem (nos casos em
que a estufa não é montada pelo fabricante); manual do usuário para utilização, inspeção e
manutenção conforme especificado no Anexo E; instruções para utilização, inspeção e
manutenção de durabilidade (definição de cada um dos procedimentos de manutenção
implícitos para manter a durabilidade da estufa ao longo de sua vida útil); indicação de que a
estufa foi projetada conforme esta Norma; entre outros.
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3 METODOLOGIA
Conforme visto pela revisão bibliográfica e reafirmado pelo LabEEE (laboratório de
eficiência energética) da UFSC, a bioclimatologia aplica os estudos do clima (climatologia) às
relações com os seres vivos. Com o conhecimento dos conceitos básicos de clima e conforto,
percebe-se a importância da bioclimatologia aplicada à arquitetura. Pois através da edificação
é possível tirar proveito ou evitar as condições climáticas, de forma a propiciar um ambiente
interno confortável para os usuários, no caso em questão a Cannabis sativa. A arquitetura
bioclimática baseia-se na correta aplicação de elementos arquitetônicos e tecnologias
construtivas para consumir-se menos energia, otimizando o conforto de seus usuários.
Existem diversas ferramentas disponíveis para simulação de estruturas quanto ao seu
desempenho lumínico e termo energético, neste trabalho optou-se pelo uso de um dos
softwares mais utilizados no ramo da engenharia civil: o Autodesk Revit®. Por ser um
programa confiável e notório, de interface intuitiva, que possibilita a avaliação e tomada de
decisões na busca por uma arquitetura eficiente e preocupada com o conforto de seus usuários
e com os impactos produzidos.
O software Autodesk Revit®, através da metodologia BIM, permite a criação e
desenvolvimento de um modelo digital da estrutura fiel ao que será construído, sendo este um
fator fundamental para a análise energética e de iluminância, pois possibilita a inserção das
propriedades particulares de cada material utilizado na estrutura como um todo. A ferramenta
de análise Energy Analysis® da Autodesk Revit® é baseada no conceito de computação em
nuvem, ou seja, a simulação virtual e o acesso aos serviços são realizados pela internet. Por
meio deste processo, a análise é realizada em um servidor remoto, permitindo que os usuários
obtenham rapidamente informações energéticas sobre o consumo e os custos do ciclo de vida
da edificação, ajudando a desenvolver projetos de construção mais sustentáveis
(AUTODESK, 2019).
3.1 MÉTODO EMPREGADO
A pesquisa partiu da busca em planejar e gerar o melhor ambiente possível para o
cultivo da Cannabis sativa L., juntamente da compreensão do funcionamento do Revit®
como ferramenta de planejamento e otimização de edificações de produção agrícola, que ao
longo do tempo vem mostrando possibilidades e resultados para esta finalidade.
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Como modelo digital para a simulação foi desenvolvido três modelos de estufas, dois
com cobertura no formato de modelo capela, revestidos com vidro e policarbonato e o terceiro
revestido com policarbonato com sua cobertura no formato de arco. O método iniciou-se pela
modelagem computacional dos ambientes protegidos, tendo como instrumento o programa
Autodesk Revit 2019®, para realizar as simulações de análise energética em diferentes pontos
geográficos do Brasil e de sua iluminância, ligada diretamente com o estudo solar, também
realizado, com o fim de comparar e estipular a melhor opção do tipo de estufa agrícola e de
seu material de revestimento ou envelopamento, além de analisar as capacidades e limitações
desse software para o estudo de ambiência através de um modelo digital.
3.1.1 Modelagem Computacional e Características da Edificação
Baseando-se nos conceitos paramétricos e capacidades da tecnologia BIM a
modelagem computacional no Revit® buscou a representação mais fiel possível da realidade,
conforme as características físicas e construtivas existentes nestes tipos de edificação.
Foram consideradas as características dos materiais do ambiente protegido como um
todo no desenvolvimento do modelo, principalmente a sua envoltória (paredes externas e
coberturas) que tem grande influência nos resultados de seu comportamento, entre outros
aspectos descritos a seguir. Os dados necessários foram inseridos no programa para a criação
do modelo digital.
As dimensões dos três modelos criados baseiam-se em pesquisa online de projetos
existentes de algumas empresas nacionais e estrangeiras, no intuito de garantir a performance
estrutural e conformidade com a norma, e apresentam as mesmas dimensões:
•
•
•
•
•

Comprimento: 24 metros;
Largura: 8 metros;
Altura total: 5 metros;
Altura da Parede: 3 metros;
Espaçamento lateral: 3 metros.

Para as fundações foi dimensionado vigas baldrames, compostas de concreto
moldado no local, por todo o perímetro da estrutura, com dimensões de 40 cm de altura e 20
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cm de largura. Conectado as vigas, foi criado uma laje, de concreto moldado no local, de 15
cm de altura que também funciona como o piso do ambiente.
Na estufa Modelo 1 (Figura 12), com cobertura na forma de arco, seus pórticos são
formados por perfis de aço circulares com 10 cm de diâmetro e revestidos por placas de
policarbonato, foram criados montantes de alumínio para representar os elementos
responsáveis pela ligação das placas com a estrutura; no Modelo 2 (Figura 13) e 3 (Figura 14),
a forma da cobertura é a de capela ou triangular, seus perfis são quadrados com 10 cm de
largura e seu revestimento escolhido foi o de vidro e policarbonato, respectivamente, em
conjunto de montantes de alumínio. Optou-se por estes dois materiais por serem os mais
usuais e com as melhores performances em geral encontrados no mercado.
Figura 12 - Modelo 1

Fonte: Autor

75
Figura 13 - Modelo 2

Fonte: Autor
Figura 14 - Modelo 3

Fonte: Autor
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Os elementos de ambientação do espaço, tais como bancadas para os cultivares e
equipamentos em geral, não foram adicionados no modelo, pois não possuem características
térmicas no programa. Apesar dessa ausência dos componentes que representam os elementos
do interior do ambiente, para que a simulação funcione foram consideradas as cargas térmicas
internas decorrentes dos equipamentos de refrigeração e de aquecimento estabelecidos pelo
programa. O modelo criado através do Revit® representa principalmente a sua envoltória
(paredes externas e coberturas) que tem grande influência nos resultados do comportamento
energético, entre outros aspectos descritos a seguir.
3.1.1.1 Propriedades Térmicas dos Materiais
Um dos mecanismos do Revit® relevante para estas modelagens e simulações foram
as propriedades dos materiais atribuídas aos componentes dos modelos. Tais atribuições
representam materiais reais e, como são baseadas em propriedades paramétricas possibilitadas
pela tecnologia BIM, permitem mudar seus valores através da especificação de várias
informações para determinar características e comportamentos realistas aos componentes que
foram planejados. Dentre eles, as propriedades térmicas que são utilizadas para a simulação:
espessura, condutividade térmica, calor específico e densidade, e partir destes parâmetros é
calculada automaticamente a resistência térmica das superfícies do componente construtivo.
Nesta Pesquisa foi feito o uso dos valores estabelecidos pela própria Autodesk®, sendo estes
utilizados nos seguintes materiais: Aço, Alumínio, Concreto Moldado no Local, Vidro e
Policarbonato.
Figura 15 - Propriedades do aço.

Fonte: Autodesk Revit 2019.
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Figura 16 - Propriedades do alumínio.

Fonte: Autodesk Revit 2019.
Figura 17 - Propriedades do concreto moldado no local.

Fonte: Autodesk Revit 2019.
Figura 18 - Propriedades do vidro.

Fonte: Autodesk Revit 2019.
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Figura 19 - Propriedades do policarbonato.

Fonte: Autodesk Revit 2019.

3.1.1.2 Localização da Edificação
O Revit® permite acesso a dados de estações climáticas virtuais do ano real e
estações climáticas anuais típicas. Com o objetivo de evidenciar as diferenças de
planejamento do ambiente protegido em relação ao local e, consequentemente, aos diversos
macro climas observados no Brasil, foi simulada a localização geográfica do projeto para
quatro cidades: Florianópolis (SC), Santa Maria (RS), Goiânia (GO) e Petrolina (PE), com
exceção da primeira as demais são regiões de expoente agrícola de grãos e hortaliças no
Brasil. Em seguida foi selecionada a estação climática apropriada, que fornece as informações
sobre o clima local empregadas nas simulações e que afetam diretamente nas condições onde
a edificação está implantada.
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Figura 20 - Exemplo da implementação da localização.

Fonte: Autodesk Revit 2019.

3.1.1.3 Estudo Solar e Iluminância
Para avaliar o impacto da luz natural e das sombras nos edifícios e no terreno se faz
necessário o uso da ferramenta Caminho do Sol e a caixa de diálogo Configurações do Sol,
localizados na interface do programa, individualmente ou juntos, para criar estudos solares
que se adequam as necessidades. Podendo ser gerado diversos modos de estudo solar, para
gerar imagens o sol deve estar no modo parado, escolhendo um determinado horário e data,
caso opte-se por um estudo solar durante um intervalo de tempo como um dia ou um ano, é
gerado um vídeo com esta representação, mostrando todo o posicionamento das sombras de
acordo com o intervalo de tempo definido. Ao mostrar o impacto da luz natural e sombras no
seu projeto, os estudos solares fornecem informações valiosas que podam ajudar a efetuar um
projeto solar passivo efetivo (AUTODESK, 2019).
Após a simulação da trajetória aparente do Sol para o local do projeto foram feitas as
renderizações de iluminância, estas podem fornecer uma maneira rápida de compreender
visualmente os níveis de iluminação em um espaço através da iluminação natural, bem como
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fontes de luz artificiais. As visualizações exibem uma escala de cores nas superfícies da
renderização para ajudar a determinar se o design de iluminação atende aos requisitos do
espaço (AUTODESK, 2019).
A análise utilizou a localização do modelo, na guia Configurações do modelo do céu é
possível selecionar um dos seis modelos de céu diferentes disponíveis para a renderização de
iluminação, processo, onde se pode definir a intensidade do sol (irradiância), se necessário.
Em seguida, pela guia Configurações de legenda, definiu-se as unidades, o intervalo de
dimensionamento e o incremento de escala que é exibida em 10 subdivisões proporcionais. A
análise de iluminância no Revit® considera as propriedades ópticas do material do modelo
para simular com precisão o comportamento da luz, por isso foi importante definir as
propriedades de material apropriadamente. As datas e horários escolhidos foram os
recomendados por profissionais dessa área, sendo eles os solstícios de verão (21 de dezembro
de 2019), de inverno (21 de junho de 2019) e um dos equinócios – foi escolhido o de outono,
dia 20 de março de 2019 – às 9, 12 e 15 horas.
O modelo de céu utilizado foi o Modelo de céu para todas as condições climáticas
Perez, que é um modelo de céu fisicamente preciso reconhecido como padrão da indústria, e o
mais geralmente usado em aplicações de simulação da iluminação natural sendo o que a
maioria dos analistas utilizam, o modelo Perez produz resultados precisos para todos os tipos
de céu, de claro para totalmente nublado. É também o modelo requesitado pelo LEED
(Liderança em Energia e Design Ambiental) para previsões de iluminação natural. O modelo
é controlado por dois valores de luminosidade, luminosidade horizontal difusa que é a
luminosidade do céu medida por um medidor de luminosidade colocado na horizontal, no
exterior, excluindo a contribuição do Sol e a luminosidade normal direta sendo a
luminosidade do Sol medida por um medidor apontado diretamente para o Sol
(AUTODESK,2019).
3.1.1.4 Análise de Energia
Para a simulação do uso de energia, foi utilizada a ferramenta integrada de análise
Energy Analysis for Autodesk Revit® com o uso de elementos de construção (paredes, pisos,
coberturas). Essa ferramenta executa a simulação do uso potencial de energia na edificação,
enviando um arquivo na nuvem para outro programa, o Autodesk Green Building Studio®,
que retorna os resultados pelo servidor.
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O Green Building Studio® é o núcleo do mecanismo de simulação de energia da
Autodesk da construção como um todo. Este serviço atua na nuvem e utiliza o mecanismo de
simulação DOE2, que é um programa de análise de energia de edifícios freeware amplamente
utilizado e aceito que pode prever o uso de energia e o custo para todos os tipos de edifícios.
O DOE2 usa uma descrição do layout do edifício, construções, uso, sistemas de
condicionamento – iluminação, aquecimento, ventilação e ar condicionado (AVAC) – e taxas
de utilidade fornecidas pelo usuário, juntamente com dados meteorológicos, para realizar uma
simulação da edificação em função do tempo e estimar sua demanda energética.
Este recurso permite que se execute simulações do desempenho da construção para
otimizar a eficiência de energia e trabalhar para a neutralidade em carbono nos estágios
iniciais do processo do projeto. O Green Building Studio® ajuda a ampliar a habilidade para
projetar construções de alto desempenho em um tempo e custo menores do que dos métodos
convencionais. A simulação de energia ajuda a analisar o movimento de energia de entrada e
saída e através de ambientes e volumes em um modelo de construção. Esta informação pode
ajudar os projetistas a tomar melhores decisões fundamentadas e econômicas que aprimoram
o desempenho e reduzem o impacto ambiental de construções. Toda a simulação de energia
da construção mede o uso de energia esperado (eletricidade e combustível) com base na
geometria da construção, clima, tipo de construção, propriedades do envoltório e sistemas
ativos – AVAC e iluminação. Leva em conta as interdependências da construção como um
sistema completo (AUTODESK, 2019).
Antes de executar a simulação, foram definidas configurações básicas de energia,
representadas pelo tipo de construção, pela localização da edificação, já apresentada
anteriormente, pelo nível do terreno do projeto e outros parâmetros que serão discutidos a
seguir.
3.1.1.5 Detalhes de configurações para o Modelo de Energia
Como não é disponível a opção exata para este tipo de edificação foi selecionada a
opção predefinida do programa para o tipo de habitação unifamiliar, que entre as existentes é
a mais próxima da realidade. A partir da escolha do tipo de construção, estão vinculados
regimes padrões de ocupação e de uso e operação para equipamentos e iluminação, foi
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selecionado ocupação e operação para todos os dias da semana durante 12 horas, também
baseadas nas normas ASHRAE (Sociedade Americana de Engenheiros de Aquecimento,
Refrigeração e Ar Condicionado).
Tabela 2 - Informações para tipo de ocupação unifamiliar.

Fonte: Autodesk 2019.

Um ambiente é uma subdivisão do espaço em um modelo de construção, com base
em elementos como paredes, pisos, telhados e tetos. Estes elementos são definidos como
delimitantes de ambiente. O Revit® se refere a estes elementos delimitantes de ambiente ao
calcular o perímetro, área e o volume de um ambiente (AUTODESK, 2019).
Optou-se por exportar ambientes, ao invés de espaços, assim como o uso de
Elementos detalhados, para que fosse possível incluir dados de ocupação e equipamentos em
geral de acordo com o tipo de construção, além das propriedades térmicas dos materiais
presentes na edificação definidas para cada elemento de construção, que são validadas
escolhendo a opção Utilizar elementos de construção. Assim, se evita a utilização de
atribuições preestabelecidas contidas no programa, encontradas nos parâmetros Tipos
conceituais e Tipos esquemáticos, que não condizem com a similaridade buscada entre o
modelo digital e a edificação real.
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Tabela 3 – Configurações para o modelo.

Fonte: Autodesk Revit 2019.
Tabela 4 – Configurações avançadas para o modelo.

Fonte: Autodesk Revit 2019.

3.1.1.6 Modelo Analítico de Energia
Ao executar a simulação, um modelo analítico de energia (EAM, do inglês, Energy
Analytical Model) é gerado automaticamente a partir dos elementos de construção inseridos
na modelagem inicial, o qual representa a geometria detectada pelo programa, composta de
uma casca fechada, contendo no mínimo piso, parede e cobertura, e uma localização
geográfica definida. Esse modelo também pode ser exportado para outros aplicativos para
análise adicional em diferentes formatos de arquivo.
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4 RESULTADOS OBTIDOS E DISCUSSÃO
As análises dos modelos realizadas pelo software Autodesk Revit 2019® produziu
uma série de resultados referentes ao comportamento da edificação e ao local onde estão
inseridos; a partir das informações do projeto, do clima local (ventos, radiação, cobertura do
céu, temperatura e umidade), obteve-se os custos do consumo de energia, emissões de
carbono, cargas térmicas, entre outras derivações. Conforme o tema da pesquisa foram
destacadas as renderizações do estudo solar, da iluminância e os gráficos de cargas mensais de
demanda energética, para os três modelos de estufa agrícola criados e discutidos suas relações
com a demanda fisiológica e fenológica da Cannabis sativa L.
4.1 ESTUDO SOLAR
O caminho do Sol é uma representação visual da faixa de seu movimento pelo céu na
localização geográfica específica de uma região, o qual é exibido dentro do contexto do
projeto, na interface do Revit®, e permite posicionar o Sol em qualquer ponto desta faixa de
movimento, entre o nascer e o pôr do Sol, durante o ano. Com o uso dos controles na tela do
Caminho do Sol, é possível criar estudos solares ao colocar o Sol em qualquer ponto ao longo
do seu caminho diário e em qualquer ponto ao longo do analema, que é a figura traçada pelo
Sol no céu ao longo do ano em uma determinada hora.
A partir dos resultados, para experimentar o potencial total dos estudos solares, é
possível mostrar o caminho do Sol e, a seguir, utilizar o menu de contexto do Caminho do Sol
para acessar a caixa de diálogo Configurações do Sol sempre que necessário. Usar o Caminho
do Sol e a caixa de Configurações do Sol juntos oferece a vantagem combinada de controles
interativos visuais do caminho do Sol e as predefinições e configurações compartilhadas da
caixa de diálogo.
As figuras destacadas abaixo representam o caminho do sol ao longo do ano para as
quatro cidades estipuladas:
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Figura 21 – Estudo Solar em Santa Maria (RS); Latitude: 29º 7’ S.

Fonte: Autor
Figura 22 – Estudo Solar em Florianópolis (SC); Latitude: 27º 57’ S.

Fonte: Autor
Figura 23 – Estudo Solar em Goiânia (GO); Latitude: 16º 67’ S.
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Fonte: Autor
Figura 24 – Estudo Solar em Petrolina (PE); Latitude: 9º 42’ S.

Fonte: Autor

Pelas imagens pode-se observar as diferenças nas angulações em virtude das
diferentes latitudes onde as simulações foram realizadas, sendo Petrolina (PE) a cidade mais
próxima a linha do Equador a que apresenta maiores ângulos em relação ao plano horizontal,
e Santa Maria (RS) a com angulações menores e, portanto, com o Sol mais inclinado. Com o
resultado destas duas cidades que se encontram próximas às extremidades do país, é possível
ter uma noção da faixa de possibilidades do posicionamento do Sol pelo Brasil.
Através destas renderizações de imagens ou vídeos, os estudos solares ajudam a
visualizar o impacto da luz natural e das sombras no exterior e interior dos projetos, servindo
para visualizar como as sombras do terreno e possíveis edifícios vizinhos afetam o local de
cultivo, ou onde a luz natural penetra no projeto durante horas específicas do dia e do ano. Ao
mostrarem o impacto da luz natural e sombras no projeto, os estudos solares fornecem
informações valiosas que podam ajudar a suportar um projeto solar passivo efetivo, que são os
sistemas utilizados para captar e acumular o calor da energia solar diretamente, são chamados
passivos porque não é composto de nenhum dispositivo eletromecânico para recircular o
calor, isso acontece por conta dos princípios físicos básicos de condução, radiação e
convecção de calor.
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4.2 ILUMINÂNCIA
A Autodesk® permite renderizar imagens visuais e iluminadas usando a nuvem da
Autodesk®, deixando os recursos do computador livres para qualquer atividade. Algumas das
capacidades de renderização do Revit inclui: panoramas de vistas, permitindo a navegação
pela vista interativamente; aplicação de ambientes de fundo a cenas renderizadas; e
simulações de iluminância de vistas, para quantificar os efeitos de iluminação natural e
artificial em superfícies renderizadas ou pontos da vista, essa última se refere as imagens que
foram renderizadas a seguir, foi criada uma vista 3D no interior dos modelos de estufa com o
objetivo de quantificar a iluminância no piso, onde a cultura será posicionada, e analisar se
está de acordo com as exigências da fisiologia da cultura, neste caso da Cannabis sativa, que
conforme visto, demanda uma radiação fotossinteticamente ativa na faixa de 500 µmol.m-2.s-1
a 1000 µmol.m-2.s-1, o equivalente a 27.000 lux e 54.000 lux.
4.2.1 Análise do Parâmetro Localização Geográfica
Para se avaliar as mudanças que a localização geográfica de uma simulação para
outra apresentam, foram simuladas a iluminância do Modelo 1, com cobertura de
policarbonato em arco, para as quatro cidades pré-estabelecidas, às 9:00, 12:00 e 15:00 horas,
em ambos os solstícios (21 de dezembro de 2019 e 21 de junho de 2019) e para o equinócio
de outono (20 de março de 2019).
•Resultados para Santa Maria (RS):
Figura 25 – Equinócio às 9:00 horas; Modelo 1, Santa Maria (RS).

Fonte: Autodesk Rendering
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Figura 26 – Equinócio às 12:00 horas; Modelo 1, Santa Maria (RS).

Fonte: Autodesk Rendering
Figura 27 – Equinócio às 15:00 horas; Modelo 1, Santa Maria (RS).

Fonte: Autodesk Rendering
Figura 28 – Solstício de inverno às 9:00 horas; Modelo 1, Santa Maria (RS).

Fonte: Autodesk Rendering
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Figura 29 – Solstício de inverno às 12:00 horas; Modelo 1, Santa Maria (RS).

Fonte: Autodesk Rendering
Figura 30 – Solstício de inverno às 15:00 horas; Modelo 1, Santa Maria (RS).

Fonte: Autodesk Rendering
Figura 31 – Solstício de verão às 9:00 horas; Modelo 1, Santa Maria (RS).

Fonte: Autodesk Rendering
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Figura 32 – Solstício de verão as 12:00 horas; Modelo 1, Santa Maria (RS).

Fonte: Autodesk Rendering
Figura 33 – Solstício de verão às 15:00 horas; Modelo 1, Santa Maria (RS).

Fonte: Autodesk Rendering

Para os resultados em Santa Maria (RS) o que mais chamou a atenção foi a
insuficiência de luz no solstício de inverno, atingindo apenas ao meio dia valor próximo do
mínimo requerido pela Cannabis para o bom desenvolvimento, o que sugere ao agricultor
adquirir e utilizar um sistema de iluminação eficiente e adequado principalmente nas datas
próximas desta (21 de junho), o agricultor terá que se planejar para que forneça a quantidade
de luz artificial adicional necessária nos horários próximos do nascer e pôr do Sol, devido a
baixa angulação solar e consequentemente seus raios oblíquos de pouca intensidade.
Foi observado também que até mesmo ao meio dia do solstício de verão a
intensidade luminosa não atingiu o valor máximo adequado onde a cultura tem seu melhor
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desenvolvimento, fazendo-se assim imprescindível, dentre todas as cidades simuladas, um
sistema de iluminação artificial para ser usado durante o ano inteiro.

•

Resultados para Goiânia, GO:
Figura 34 – Equinócio às 9:00 horas; Modelo 1, Goiânia (GO).

Fonte: Autodesk Rendering
Figura 35 – Equinócio às 12:00 horas; Modelo 1, Goiânia (GO).

Fonte: Autodesk Rendering
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Figura 36 – Equinócio às 15:00 horas; Modelo 1, Goiânia (GO).

Fonte: Autodesk Rendering
Figura 37 – Solstício de inverno às 9:00 horas; Modelo 1, Goiânia (GO).

Fonte: Autodesk Rendering
Figura 38 – Solstício de inverno às 12:00 horas; Modelo 1, Goiânia (GO).

Fonte: Autodesk Rendering
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Figura 39 – Solstício de inverno às 15:00 horas; Modelo 1, Goiânia (GO).

Fonte: Autodesk Rendering
Figura 40 – Solstício de verão às 9:00 horas; Modelo 1, Goiânia (GO).

Fonte: Autodesk Rendering
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Figura 41 – Solstício de verão às 12:00 horas; Modelo 1, Goiânia (GO).

Fonte: Autodesk Rendering
Figura 42 – Solstício de verão às 15:00 horas; Modelo 1, Goiânia (GO).

Fonte: Autodesk Rendering

Em Goiânia (GO), cidade localizada em latitudes significativamente menores que
Santa Maria (RS), nota-se que até mesmo no solstício de inverno há valores suficientes de
iluminância, desde as 9 até 15 horas, sendo mais de 5 horas diárias com iluminação adequada,
que é o recomendado conforme literatura revisada. O uso de iluminação artificial no cultivo
da Cannabis é fundamental, para a fase de vegetação ou crescimento, onde a cultura deve
receber mais de 16 horas de luz para que se desenvolva em um ritmo competitivo no mercado,
entretanto como sugere os resultados das renderizações, o agricultor pode optar por
economizar o gasto com estas em determinadas horas do dia ao longo do ano, onde a
intensidade da luz solar atinge os níveis requisitados.
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•

Resultados para Petrolina, PE:
Figura 43 – Equinócio às 9:00 horas; Modelo 1, Petrolina (PE).

Fonte: Autodesk Rendering
Figura 44 – Equinócio às 12:00 horas; Modelo 1, Petrolina (PE).

Fonte: Autodesk Rendering
Figura 45 – Equinócio às 15:00 horas; Modelo 1, Petrolina (PE).

Fonte: Autodesk Rendering
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Figura 46 – Solstício de inverno às 9:00 horas; Modelo 1, Petrolina (PE).

Fonte: Autodesk Rendering
Figura 47 – Solstício de inverno às 12:00 horas; Modelo 1, Petrolina (PE).

Fonte: Autodesk Rendering
Figura 48- Solstício de inverno às 15:00 horas; Modelo 1, Petrolina (PE).

Fonte: Autodesk Rendering
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Figura 49 – Solstício de verão às 9:00 horas; Modelo 1, Petrolina (PE).

Fonte: Autodesk Rendering
Figura 50 – Solstício de verão às 12:00 horas; Modelo 1, Petrolina (PE).

Fonte: Autodesk Rendering
Figura 51 – Solstício de verão às 15:00 horas; Modelo 1, Petrolina (PE).

Fonte: Autodesk Rendering
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Os maiores valores de iluminância conforme o esperado foram em Petrolina (PE),
local de menor latitude dentre as quatro cidades simuladas, e, portanto, com maior incidência
de radiação solar direta. Caso o produtor opte por instalar sua estufa nesta região, seu gasto
com a iluminação será muito reduzido, observa-se que até mesmo no solstício de inverno os
níveis de radiação são elevados, obtém-se 5 horas diárias de excelentes intensidades
luminosas neste local.

•

Resultados para Florianópolis, SC:
Figura 52 – Equinócio às 9:00 horas; Modelo 1, Florianópolis (SC).

Fonte: Autodesk Rendering
Figura 53 – Equinócio às 12:00 horas; Modelo 1, Florianópolis (SC).

Fonte: Autodesk Rendering
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Figura 54 – Equinócio às 15:00 horas; Modelo 1, Florianópolis (SC).

Fonte: Autodesk Rendering
Figura 55 – Solstício de inverno às 9:00 horas; Modelo 1, Florianópolis (SC).

Fonte: Autodesk Rendering
Figura 56 – Solstício de inverno às 12:00 horas; Modelo 1, Florianópolis (SC).

Fonte: Autodesk Rendering
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Figura 57 – Solstício de inverno às 15:00 horas; Modelo 1, Florianópolis (SC).

Fonte: Autodesk Rendering
Figura 58 – Solstício de verão às 9:00 horas; Modelo 1, Florianópolis (SC).

Fonte: Autodesk Rendering
Figura 59 – Solstício de verão às 12:00 horas; Modelo 1, Florianópolis (SC).

Fonte: Autodesk Rendering
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Figura 60 – Solstício de verão às 15:00 horas; Modelo 1, Florianópolis (SC).

Fonte: Autodesk Rendering

Assim como em Santa Maria (RS), os resultados em Florianópolis (SC) indicam que
o uso de iluminação artificial é indispensável, seja para os horários iniciais e finais dos dias
próximos ao inverno ou para a suplementação do fotoperíodo necessário para a fase de
crescimento da Cannabis, além de que é observado que no equinócio seus valores estão
abaixo dos 48.000 lux ideais, que conforme Ed. Rosenthal (2010) afirma, devem ser a
intensidade que a planta recebe por no mínimo 5 horas diárias, demonstrando que caso o
produtor queira produzir um produto final de qualidade competitiva, este deve fazer uso da
iluminação artificial adicional por boa parte do ano neste local, podendo economizar este
recurso apenas nos meses de verão, e mesmo assim sem extinguir seu uso.
4.2.2 Análise do Parâmetro Forma da Cobertura
Para fins de comparação do formato de cobertura e sua influência com os resultados
das simulações de iluminância, foi realizado em Florianópolis (SC) as simulações para o
Modelo 3, com cobertura modelo capela e revestido com policarbonato.
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Figura 61 – Equinócio às 9:00 horas; Modelo 3, Florianópolis (SC).

Fonte: Autodesk Rendering
Figura 62 – Equinócio às 12:00 horas; Modelo 3, Florianópolis (SC).

Fonte: Autodesk Rendering
Figura 63 – Equinócio às 15:00 horas; Modelo 3, Florianópolis (SC).

Fonte: Autodesk Rendering
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Figura 64 – Solstício de inverno às 9:00 horas; Modelo 3, Florianópolis (SC).

Fonte: Autodesk Rendering
Figura 65 – Solstício de inverno às 12:00 horas; Modelo 3, Florianópolis (SC).

Fonte: Autodesk Rendering
Figura 66 – Solstício de inverno às 15:00 horas; Modelo 3, Florianópolis (SC).

Fonte: Autodesk Rendering
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Figura 67 – Solstício de verão às 9:00 horas; Modelo 3, Florianópolis (SC).

Fonte: Autodesk Rendering
Figura 68 – Solstício de verão às 12:00 horas; Modelo 3, Florianópolis (SC).

Fonte: Autodesk Rendering
Figura 69 – Solstício de verão às 15 horas; Modelo 3, Florianópolis (SC).

Fonte: Autodesk Rendering
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A partir dos resultados da estufa agrícola Modelo 3, nota-se que a forma não
influenciou significativamente a intensidade da radiação solar nestas renderizações estáticas,
porém conforme a teoria vista, no Modelo 1, com formato de cobertura em arco, a luz solar
sofre uma difusão e dispersão maiores em relação à com cobertura triangular, por conta de sua
curvatura que acompanha o movimento solar, distribuindo a luz solar amplamente no interior
da estufa e atingindo melhor partes inferiores da planta, caso a Autodesk® disponibilize
opções de análises dinâmicas no futuro, como os vídeos de Estudo Solar, talvez seja possível
verificar este fenômeno.
4.2.3 Análise do Parâmetro Material de Revestimento
Para que se possa analisar a influência do material de cobertura e revestimento e
como o Revit® responde a este parâmetro, foi feita também em Florianópolis (SC), as
mesmas simulações para o Modelo 2, com cobertura em forma de capela, porém revestida
com vidro.
Figura 70 – Equinócio às 9:00 horas; Modelo 2, Florianópolis (SC).

Fonte: Autodesk Rendering
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Figura 71 – Equinócio às 12:00 horas; Modelo 2, Florianópolis (SC).

Fonte: Autodesk Rendering
Figura 72 – Equinócio às 15:00 horas; Modelo 2, Florianópolis (SC).

Fonte: Autodesk Rendering
Figura 73 – Solstício de inverno às 9:00 horas; Modelo 2, Florianópolis (SC).

Fonte: Autodesk Rendering
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Figura 74 – Solstício de inverno às 12:00 horas; Modelo 2, Florianópolis (SC).

Fonte: Autodesk Rendering
Figura 75 – Solstício de inverno às 15:00 horas; Modelo 2, Florianópolis (SC).

Fonte: Autodesk Rendering
Figura 76 – Solstício de verão às 9:00 horas; Modelo 2, Florianópolis (SC).

Fonte: Autodesk Rendering
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Figura 77 – Solstício de verão às 12:00 horas; Modelo 2, Florianópolis (SC).

Fonte: Autodesk Rendering
Figura 78 – Solstício de verão às 15:00 horas; Modelo 2, Florianópolis (SC).

Fonte: Autodesk Rendering

Com a utilização do vidro como material de revestimento da cobertura, os valores
encontrados foram significativamente maiores que os com policarbonato, sugerindo a
aplicação deste material em locais de altas latitudes e menores angulações do Sol. O produtor
deve avaliar suas condições para fazer uso deste material mais nobre, avaliando seus prós e
contras já revisados. Os resultados sugerem até mesmo o uso de sombreamento nos dias com
maiores intensidades luminosas, produtores localizados mais ao norte do país devem ficar
atentos ao uso deste recurso caso optem por revestir suas edificações com vidro. Uma
alternativa para a intensidade elevada que a cobertura de vidro gera, é a utilização de fontes
adicionais de gás carbônico e programar seu ambiente para temperaturas um pouco mais
elevadas, a fim de induzir a cultura a um maior aproveitamento de intensidades luminosas
maiores.
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Com o mapeamento de iluminância disponível no serviço de renderização, é possível
ver o valor real de luz útil em superfícies críticas – neste caso o piso – no interior do
ambiente. Dependendo dos níveis de iluminância necessários para um determinado uso,
atividade ou uma determinada fase do ciclo da cultura, pode-se usar estas renderizações para
entender se o ambiente está oferecendo o necessário ou se o projeto precisa de mais atenção.
4.3 ANÁLISE DE ENERGIA
São apresentadas as demandas energéticas dos modelos analisados para cada mês ao
longo de um ano, sendo possível identificar os componentes mais requisitados do projeto.
Essas cargas são calculadas pelo Revit® tendo como parâmetros de referência as
especificações do Manual de Conceitos Básicos da ASHRAE. O componente referente à
iluminação foi retirado dos gráficos, visto que este tipo de ambiente apresenta um sistema de
iluminação muito mais complexo que o de uma residência unifamiliar. Tais dados foram
gerados tendo como temperatura de aquecimento 71°F ou 21.7°C e temperatura de
resfriamento 73°F ou 22.8°C, que, segundo a revisão literária feita, é um valor apropriado
dentro das faixas de temperaturas ideais para o bom desenvolvimento da Cannabis sativa.
Compõem-se, portanto, de dados referentes ao quanto de kWh a edificação terá de
disponibilizar para cada tipo de demanda. Foram feitas duas análises para cada uma das
quatro cidades escolhidas, sendo uma análise referente ao modelo 3, à esquerda, de cobertura
triangular revestida com policarbonato; e à direita o modelo 2, revestida de vidro e com
cobertura também triangular. O Modelo 3, revestido com policarbonato, apresentou gastos
energéticos maiores que o Modelo 2, revestido com vidro, para todas as cidades simuladas,
sendo este valor superado pelo Modelo 2, somente nos meses mais frios em Santa Maria (RS).
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Figura 79 – Análise de Energia em Florianópolis (SC) ( Modelo 3 x Modelo 2)

Fonte: Autodesk Green Building Studio

Os dados de saída apresentam-se em forma de gráfico de maneira superficial e
permitem em um primeiro momento uma análise visual das demandas dos elementos da
edificação. Esses dados podem ser analisados de maneira mais detalhada utilizando o portal
da Autodesk Green Building Studio®, onde consta valores mensais precisos de cada
componente do Modelo, o que possibilita a manipulação dos mesmos e sua comparação com
medições reais.
Para a simulação em Florianópolis, é evidente a necessidade do uso de aquecedores
nos meses mais frios do ano, a começar por fevereiro e estendendo-se até novembro. O
produtor diante desses dados pode optar por utilizar técnicas de manejo de temperatura nos
meses em que esta demanda não é muito elevada, como, por exemplo, em março, onde sua
demanda é de 78 kWh ou 3% da demanda total do mês para o modelo com policarbonato, e
113 kWh ou 6%, para a revestida com vidro. Dessa forma, o produtor poderá gerar uma
economia ao evitar o uso de mais um equipamento em determinados períodos onde a
utilização de outras técnicas é tão eficiente quanto.
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Figura 80 – Análise de Energia em Santa Maria (RS) ( Modelo 3 x Modelo 2)

Fonte: Autodesk Green Building Studio

Em Santa Maria observa-se que o planejamento do sistema de aquecimento é
imprescindível, sendo esta, a principal demanda nos meses de maio e junho, o que representa
61% (2055 kWh) nos dois meses para o Modelo 3 e 77% (2780 kWh) e 75% (2601 kWh),
respectivamente, para os dois meses no Modelo 2, de vidro, e com importância significativa
nos meses restantes. Uma possível explicação para estes valores maiores evidenciados pelo
modelo com vidro apenas nestes meses em Santa Maria, pode ser pelo fato do vidro transmitir
mais comprimentos de onda de infravermelho do que o policarbonato, fazendo com que nos
meses mais frios do ano, seu efeito estufa não seja tão eficiente quanto o causado pelo
policarbonato, exigindo assim um maior gasto de energia em aquecimento.
Nota-se que nos meses próximos ao inverno, com temperaturas menores, a
necessidade de ventilação torna-se menor para manter a temperatura desejada, seu valor de
18% e 20% da demanda mensal de energia nos meses de dezembro e janeiro para a estufa
Modelo 2, e 23% e 24% para a Modelo 3, decresce para 3% no mês de maio por exemplo para
o Modelo 2 e para 8% no Modelo 3.
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Figura 81 – Análise de Energia em Goiânia (GO) ( Modelo 3 x Modelo 2)

Fonte: Autodesk Green Building Studio

Com os resultados da simulação feita em Goiânia, é ressaltado o aumento da
necessidade de resfriamento com a mudança geográfica para locais de latitudes mais próximas
a linha do Equador, apresentando valores para o resfriamento do ambiente acima de 1500
kWh em todos os meses durante o ano inteiro para o Modelo 3, assim como a ventilação, que
permanece acima de 500 kWh ou 20%, em média, para todos os meses do ano, no Modelo 2,
revestido com vidro, nota-se que se mantém a necessidade de aquecimento superior ao
Modelo 3, e uma demanda de resfriamento menos uniforme em comparação. Por ser um local
onde não existem as estações tão bem definidas quanto locais mais ao sul do país, essas
uniformidades e particularidades se tornam notáveis.
Figura 82 – Análise de Energia em Petrolina (PE) ( Modelo 3 x Modelo 2)

Fonte: Autodesk Green Building Studio
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Os resultados das simulações em Petrolina indicam a possibilidade do descarte de um
sistema de aquecimento no ambiente, visto que não apresenta a necessidade de aquecimento
segundo os gráficos, em contrapartida a demanda para seu resfriamento é a mais elevada das
quatro cidades simuladas, sugerindo ao produtor que invista em um sistema de refrigeração de
maior qualidade, apresentando um valor de 2309 kWh (62% da demanda energética mensal)
para seu resfriamento no mês de janeiro para o modelo 3, para o modelo 2 este valor foi de
1441 kWh (58%). Assim como em Goiânia, a necessidade de um sistema de ventilação de
maior potência se faz ainda mais necessário.
Através da pesquisa é possível notar que, quanto ao comportamento energético, a
ferramenta Energy Analysis for Autodesk Revit® considera as variáveis mínimas necessárias
para softwares de avaliação de desempenho, e produziu resultados que condisseram com
aqueles esperados para as localidades definidas, com isso, o produtor tem a possibilidade de
obter informações para tomada de decisões de maneira prática, ágil e visual e assim planejar e
escolher a melhor estratégia e práticas de manejo que serão adotadas diante de seus recursos
para atingir o melhor potencial genético de sua cultura.
4.3.1 Parâmetro das Propriedades Térmicas dos Materiais
A possibilidade de criar com precisão aprofundada materiais que representam a
realidade e editar suas propriedades térmicas através da tecnologia BIM apresenta-se como
uma grande vantagem da plataforma Revit. As variáveis combinadas entre si calculam
automaticamente a resistência térmica do componente construtivo de superfície a superfície,
considerando a espessura e a condutividade térmica de cada camada de material.
4.3.2 Parâmetro Tipo da Construção
O tipo de construção fornece detalhes sobre as suposições que são usadas para cada
tipo de construção durante a análise de energia ou da análise de cargas de aquecimento e
resfriamento. Estas suposições têm base nos dados ASHRAE 90.1-2010, ASHRAE 90.22010, ASHRAE 62.1, CBECS (Commercial Buildings Energy Consumption Survey) e em
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outros levantamentos de construção. As suposições são usadas para fornecer estimativas
razoáveis de uso de energia e não para propósito de conformidade com o código ou
norma.(AUTODESK, 2019).
Este parâmetro tem influência nas cargas térmicas pelos ganhos de calor internos
devido ao número de ocupantes e padrões de uso e operação da edificação e seus sistemas
(iluminação e equipamentos), o Revit concede a configuração de maneira satisfatória para
tipos de construções comuns do ramo de construção civil, não existindo a opção de
construções rurais. Considera as variáveis da edificação necessárias na configuração de dados
para a análise de energia, como as cargas internas de ocupantes, equipamentos e iluminação,
ainda que não disponibilize a possibilidade de variação ampla destes parâmetros. Existe a
possibilidade de solicitar a inclusão de novos tipos de construção através do fórum da
Autodesk.
4.3.3 Parâmetro Localização Geográfica
Sobre o parâmetro para inserção da localização do modelo, no qual são
disponibilizadas as estações climáticas próximas com seus respectivos dados climáticos, foi
verificada a sua importância diante do objetivo dessa pesquisa, com diversos dados reunidos e
centralizados no portal da Autodesk Green Building Studio®, utilizar esta ferramenta pelo
Revit® se mostrou ser um grande diferencial para uma maior rapidez na tomada de decisão e
planejamento referente a climatologia.
4.3.4 Modelo Analítico de Energia
A correta inserção dos dados deve ser observada pelo profissional responsável pela
modelagem da edificação a ser analisada, verificando não apenas sua volumetria, orientação e
elementos construtivos, bem como a definição das características próprias de cada material,
aproximando, desta forma, o modelo digital da edificação real e permitindo a correta
identificação da geometria pelo Revit®. Contudo, existem algumas limitações quanto à
visualização do modelo analítico de energia na interface do Revit®.
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5 CONCLUSÃO
Através da pesquisa feita é possível notar que, quanto ao comportamento energético
e de iluminância, as ferramentas integradas ao Revit® consideram as variáveis necessárias
para softwares de avaliação de desempenho e produziram resultados que condisseram com
aqueles esperados conforme revisão literária, para os modelos utilizados como referência no
estudo.
Foi avaliado, através da modelagem do ambiente protegido e das configurações dos
parâmetros permitidas pelo Revit®, os resultados gerados pelas análises de iluminância e de
demanda energética, estes se configuraram como importantes artifícios de planejamento e
otimização para o produtor interessado em economizar gastos e potencializar a ambiência no
interior do ambiente para que esteja em conformidade com as demandas fisiológicas e
fenológicas da Cannabis sativa L.
Tais resultados ainda que possam ser mais detalhados, de certa forma são práticos
para o profissional que está interessado em planejar durante e principalmente previamente,
pois disponibilizam informações de rápida visualização e fácil interpretação do panorama
total do ambiente para o auxílio na tomada de decisões, evitando a repetição de falhas
recorrentes e aprimorando os resultados, todavia é disponibilizado arquivos e tabelas em
linguagem de programação e em outros formatos para que o profissional possa se aprofundar
no que foi realizado.
Como o Revit® e sua tecnologia BIM, com o uso de aplicativos e plug-ins terceiros
compatíveis, estão em constante desenvolvimento e ganhando cada vez mais notoriedade nos
ambientes profissionais da construção civil, estas ferramentas se habilitam como novos
potenciais instrumentos de avaliação de edificações agrícolas.
Com as pesquisas referentes ao software Revit® ainda em progresso, posteriormente
pretende-se aprimorar detalhes e adicionar componentes nos modelos de estufas agrícolas,
comparar seus resultados com simulações futuras, com isso, identificar com maior precisão as
potencialidades e limitações do programa computacional analisado, a fim de aproximar ainda
mais seus resultados com a demanda fisiológica e fenológica da Cannabis sativa L.,
concedendo ao profissional um maior poder de planejamento e de otimização de sua
edificação.
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7 ANEXOS
Dados da Autodesk Green Building Studio® utilizados nas análises de iluminância e
de energia, para as quatro estações meteorológicas escolhidas das cidades simuladas.
Santa Maria, RS:
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Florianópolis (SC):
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Goiânia (GO):
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Petrolina (PE):
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