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ResumoAbstract

Com o intuito de controlar a radiação solar e a admissão da luz natural nas 
edificações, os elementos de controle solar podem ser excelentes aliados na 
conquista do conforto ambiental, garantindo a satisfação do usuário. A 
iluminação natural e o ganho de radiação solar no ambiente construído são 
processos dinâmicos que apresentam alterações temporais e espaciais. Este 
trabalho trata da análise projetual de diferentes estratégias de elementos de 
proteção solar com foco na quantificação das condições de conforto ambi-
ental de edificações. Um dos objetivos iniciais do trabalho era confrontar as 
técnicas tradicionais usadas na concepção do desenho de brises com ferra-
mentas de simulação computacional. Dessa forma, foram analisadas difer-
entes soluções de produtos existentes no mercado, e suas aplicações em 
cada orientação solar. Avaliou-se o efeito no ganho de calor interno e no 
controle da iluminação natural. Como resultado, foram identificadas as 
estratégias mais eficientes para cada orientação solar, com quantificação do 
grau de economia de energia e qualidade do ambiente lumínico. Observa-se 
que a análise por meio da Carta Solar e Máscara de Sombras pode gerar 
soluções com resultados inconsistentes. Por fim, um estudo de caso, o pro-
jeto de um edifício de escritórios, será proposto com aplicações de disposi-
tivos tecnicamente viáveis, avaliando-se a possibilidade de elaboração de 
uma ferramenta de suporte às decisões de projeto.

Palavras-chave: Brises. Simulação computacional. Eficiência energética. Con-
forto térmico. Conforto lumínico.  

In order to control the solar radiation and the admission of natural light in 
buildings, solar control elements can be excellent allies in achieving envi-
ronmental comfort, guaranteeing user satisfaction. Natural lighting and the 
gain of solar radiation in the built environment are dynamic processes that 
present temporal and spatial changes. This work deals with the design anal-
ysis of different strategies of solar protection elements focused on the 
quantification of environmental comfort conditions of buildings. One of the 
initial objectives of the work was to confront the traditional techniques used 
in the design of brises with computer simulation tools. In this way, we ana-
lyzed different solutions of products on the market, and their applications 
in each solar orientation. The effect on the internal heat gain and the control 
of natural light was evaluated. As a result, the most efficient strategies for 
each solar orientation were identified, with quantification of the degree of 
energy saving and quality of the light environment. It is observed that the 
analysis through the Solar Letter and Shadow Mask can generate solutions 
with inconsistent results. Finally, a case study, the design of an office build-
ing, will be proposed with applications of technically feasible devices, evalu-
ating the possibility of elaborating a tool to support the design decisions.

Keywords: Brises. Computational simulation. Energy efficiency. Thermal 
comfort. Light comfort.
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Introdução 

1

Figura 3: Hospital Sul América. Rio de Janeiro, 1952 - 1959. Oscar Niemeyer e Hélio Uchoa. 
Fonte: Vitruvius.   
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O primeiro capítulo apresenta o tema abordado ao longo do trabalho, justifica a relevância 
do estudo com base na importância e complexidade da iluminação natural, do conforto 
térmico e dos elementos de sombreamento que auxiliam na performance das aberturas. E 
destaca os objetivos a serem alcançados pela pesquisa.   



O Brasil é o oitavo maior consumidor de energias primárias do mundo (EIA, 2012). Os 
edifícios representam aproximadamente 42,8 % do consumo total de energia elétrica 
do país, sendo as edificações comerciais responsáveis por 14,4 %, as residenciais por 
21,4 % e as públicas por 7 % (BEN, 2007). Ao longo do trabalho, serão abordados os 
edifícios de escritório, categoria que permeia a classe dos edifícios comerciais e públi-
cos. 

O uso de vidro em fachadas de edifícios de escritório aumentou nos últimos anos por 
razões estéticas, proporcionando maior disponibilidade de luz natural nesses espaços 
e permitindo contato com o meio externo (CHO; YOO; KIM, 2014; YUN; YOON; KIM, 
2014; KONSTANTZOS; TZEMPELIKOS; CHAN, 2015; KARLSEN et al., 2016). Tal fator 
causou consumo excessivo de energia e brilho intenso (ofuscamento) no plano de 
trabalho, exigindo maior atenção durante o projeto dos edifícios com relação ao 
impacto no conforto dos usuários, bem como a demanda de energia para resfriamen-
to, aquecimento e iluminação. Dessa forma, controlar a radiação solar excessiva é 
essencial nos edifícios de escritório, a fim de obter conforto visual, térmico e menor 
consumo de energia (YUN; YOON; KIM, 2014; KARLSEN et al., 2016). Para o desenvolvi-
mento de estudos desta natureza, é necessário compreender o processo de con-
cepção e desenvolvimento dos projetos, visando identificar as interfaces onde o proje-
tista possa incorporar os condicionantes de conforto e eficiência energética (LAM-
BERTS; DUTRA; PEREIRA, 2014).

1.1 Problemática e Justificativa 

Esse consumo está intimamente relaciona-
do a iluminação elétrica, um dos principais 
itens de consumo de energia, correspon-
dendo de 20 a 30 % do consumo total de 
energia elétrica (KRARTI; ERICKSON; HILL-
MAN, 2005 apud YUN; YOON; KIM, 2014; 
ALRUBAIH et al., 2013 apud YUN; YOON; 
KIM, 2014). Karlsen, Heiselberg e Johra 
(2016) em seu estudo constataram que a 
maior parte da demanda de energia de um 
edifício de escritórios está relacionada às 
demandas de resfriamento do ambiente. 
Segundo Goméz (1999) edifícios com proje-
tos adequados podem reduzir o consumo 
energético em até 30 %. 

A utilização da iluminação natural é uma importante estratégia de eficiência energéti-
ca, por minimizar o consumo de iluminação artificial, cargas de aquecimento e resfria-
mento, e por proporcionar conforto e qualidade ambiental em edifícios de escritório. 
Para potencializar essa estratégia, os projetos de iluminação natural e arquitetônico 
devem estar ligados em único processo criativo. O projeto de potencialização assume 
o papel de otimizar a disponibilidade de luz natural dentro do espaço e garantir que 
este seja energeticamente eficiente e com alta satisfação dos ocupantes (NABIL; MAR-
DALJEVIC, 2006; IEA, 2000 apud AGHEMO; PELLEGRINO; LOVERSO, 2008; REINHART; 
WIENOLD, 2011).

A luz natural tem um forte impacto na produtividade, na saúde e nos sentimentos de 
bem-estar dos usuários, pois está associada às suas emoções subjetivas. Além de ter 
alta eficiência luminosa, excelente reprodução de cores, não degradar o ambiente e 
um importante aspecto de desempenho visual, influenciando na maneira de vivenciar 
o espaço (KREMER, 2002;  JAKUBIEC; REINHART, 2011; HOPKINSON; PETHERBRIDGE; 
LONGMORE, 1975 apud BECK et al., 2016). No entanto, para uma boa produtividade 
dos usuários, a iluminação natural requer um bom atendimento em qualidade e o 
nível de iluminação no ambiente deve ser mantido dentro da faixa aceitável, aspectos 
complementares que devem ser entendidos como um acordo entre eficiência visual, 
conforto visual e satisfação estética. 

“
Tecnicamente, o problema da iluminação natural consiste em se conseguir 

que, durante certa porção de tempo diurno, o aclaramento em qualquer 

ponto de um recinto não seja inferior a determinado mínimo [...]. Além 

disso, o aclaramento realizado deve possuir um mínimo de uniformidade 

no plano de utilização, sobretudo tratando-se de um local de trabalho [...]. 

As aberturas devem ser previstas de modo a assegurar o aclaramento 

mínimo recomendável, mas nunca tão amplas que deem lugar a uma ilumi-

nação exagerada durante grande parte do dia (SILVA, 1977, p.187).  

A partir dessa perspectiva, os dispositivos de sombreamento, prateleiras de luz, 
brises, sheds, podem ser importantes elementos para o controle da radiação inciden-
te. Podem melhorar o desempenho lumínico das edificações, contribuindo com a 
distribuição da luz natural, com a redução da probabilidade de ofuscamento e dimi-
nuição dos ganhos térmicos indesejáveis. No entanto, se não forem devidamente ava-
liados, podem exigir maior demanda de aquecimento em climas frios, resultar em 
ganhos térmicos excessivos em dias quentes, ocasionando por vezes, o controle ina-
dequado através do fechamento de persianas, acarretando no acionamento do siste-
ma de iluminação artificial e prejudicando a relação do edifício com o exterior (JAKU-
BIEC; REINHART, 2012; CHO; YOO; KIM, 2014; KARLSEN et al., 2016). É preciso com-
preender as preferências dos usuários de cada ambiente, pois eles irão interagir com 
dispositivos de sombreamento e iluminação natural, sempre em busca de uma situa-
ção mais confortável (BARBOSA, 2010).

Edifícios 

Outros 

42,8 %

57,2 %

14,40 %

7,00 %

21,40 %

Ed. Comerciais Ed. Públicas Ed. Residenciais  

Figura 4:  Percentual de consumo energético total. 
Fonte: Elaborado pela autora.  

Figura 5:  Percentual de consumo energético por 
categoria de edifício. 
Fonte: Elaborado pela autora.  
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1.2 Objetivos  

1.3 Estrutura do Trabalho 

Avaliar o desempenho térmico e lumínico de brises-soleil em edifícios de escritórios, 
visando a elaboração de uma ferramenta de apoio ao projeto.  

Estabelecer um conjunto de amostra de brises recorrentes no 
mercado;

Definir características e dimensões do ambiente de estudos, 
de acordo com as tipologias representativas nas cidades;

Selecionar os programas de simulação computacional mais 
adequados para o estudo em questão;

Determinar indicadores de desempenho térmico e lumínico;

Avaliar o desempenho de elementos de controle solar por meio 
de simulação computacional;

1.2.2 Objetivos Específicos 

O primeiro capítulo introduz o tema abordado de forma geral, justifica a 
relevância do estudo a partir do reconhecimento da importância e com-
plexidade da luz natural e conforto térmico, e destaca os objetivos a 
serem alcançados pela pesquisa. 

No segundo capítulo é apresentada a revisão de literatura acerca dos prin-
cipais temas abordados. Inicialmente, procura-se definir o conceito, 
história e evolução arquitetônica dos edifícios definidos como de 
escritórios, e é apresentado um breve histórico sobre os vidros. Aborda-se 
de forma sucinta o panorama geral da iluminação natural como elemento 
de economia de energia e seus benefícios a saúde humana, seguido da 
análise das aberturas como fonte de luz natural. Apresenta a evolução das 
métricas de avaliação das condições de iluminação natural e o uso dos 
elementos de controle solar como artifícios de conforto lumínico e de 
melhor aproveitamento da luz natural. São apresentadas definições, 
exemplos e características dos seis principais climas presentes no país. 
Explora-se conceitos, índices de medição e derivações do conforto térmi-
co, abrangendo a radiação solar e a influência do material que vem sendo 
cada vez mais recorrente no mercado atual, o vidro. Realiza-se o levanta-
mento de alguns tipos de elementos de controle solar e ao final do levan-
tamento, faz-se um quadro comparativo entre esses. Após a comparação 

e definição do elemento a ser estudado ao longo da pesquisa, apresenta-se 
a origem, evolução dos materiais e diferentes classificações do elemento.

O quarto capítulo aborda os resultados constatados no decorrer da pesqui-
sa a partir da aplicação do processo metodológico proposto. Iniciando a 
análise com o resultados obtidos na cidade de Florianópolis. O ganho de 
calor foi obtido nas oito orientações solares, em quatro diferentes situações 
propostas, três diferentes geometrias de elementos de sombreamento e a 
siuação original, sem brise. Segue-se analisando a redução do ganho de 
calor, quando comparado a situação de fachada sem nenhum tipo de 
elemento de sombreamento, confrontando com a redução anual, em dias 
típicos e a redução nos momentos de pico de ganho de calor. Essas 
reduções são analisadaas também no formato de máscara de sombra. Em 
seguida essa metodologia aplicada na cidade de Florianópolisé replicada 
para mais cinco cidade de diferentes climas, a fim de encontrar peculiari-
dades entre os resultados obtidos. A análise segue para o conforto lumíni-
co, onde são avaliados percentuais de horas do dia fora da margem UDI, 
indicada como apropriada para realização de tarefas. A redução do consu-
mo energético é avaliada antes da apliacação dos elementos de proteção 
solar e depois da aplicação. O percentual de visibilidade é obtido através do 
Solar Toole representado por meio de carta solar. O capítulo de resultados 
finaliza com uma conclusão pessoal a respeito dos resultados obtidos.        

No capítulo 5 aplica-se o método no índice IDB, criado para obtenção de um 
resultado numérico mais objetivo para avaliação e crítica do próprio projetis-
ta. Aplica-se os resultados obtidos no decorrer da pesquisa, de modo a atin-
gir o objetivo do estudo, encontrando um índice de desempenho para cada 
orientação solar analisada, e de forma a exemplificar sua função para o pro-
jetista. Por fim, dispõe-se a tabela de forma genérica, sem preenchimento e  
sem definição de peso em cada variável selecionada, para geração do índice 
de forma a proporcionar autonomia ao usuário do processo.

1

2

O terceiro capítulo descreve o modelo geométrico usado na realização das 
simulações, as variações dos modelos de elemento de sombreamento ado-
tados, a composição de cargas internas presentes no ambiente de estudo, 
os métodos de avaliação usados e o índice de desempenho desenvolvido 
para avaliar de forma objetiva os resultados atingidos por meio das simu-
lações computacionais.

3

4

5
15 16

O trabalho é finalizado disponibilizando as referências bibliográficas utiliza-
das ao longo do trabalho. 



Fundamentação Teórica 
Este capítulo apresenta a revisão de literatura acerca dos principais temas utilizados como embasamento para realização da pesquisa. 
Inicialmente apresenta-se a definição, histórico dos edifícios de escritório e um breve histórico sobre os vidros, em seguida a luz natural 
como potencial de economia energética, as aberturas como fonte de luz natural e a evolução da métrica de avaliação das condições de ilumi-
nação natural. São apresentadas definições, exemplos e características dos 6 principais climas presentes no país. Posteriormente expõe-se 
as definições de conforto térmico, seus índices, a influência do vidro para com este e a radiação solar como fonte de energia e grande influ-
enciadora do conforto térmico. Alguns elementos de controle solar são apresentados, mas o foco da pesquisa volta-se ao elemento  

brise-soleil. Acerca desse aborda-se seu histórico, a evolução dos materiais componentes e suas classificações.    2
Figura 6: Ambiente vencedor do Golden A”Design Award - Studio Mk27.
Fonte: bustler. 
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Para que os usuários desses ambientes tenham um bom desempenho em suas atividades e 
adequados níveis de saúde e bem-estar, é essencial que se mantenha condições eficientes 
do ponto de vista térmico e lumínico. 

No período entre os séculos X e XII na Europa, as 
edificações seguiam o estilo Românico, onde 
muitos edifícios contavam com pátios em seu 
núcleo e alas em seu entorno. A arquitetura apre-
sentava um caráter pesado, robusto, com linhas 
simples e horizontalizadas, e as paredes eram esp-
essas, contando com alta inércia térmica. Os ambi-
entes eram escuros e mal ventilados, devido as 
pequenas dimensões das aberturas (PEVSNER, 
1979 apud SILVA, 2007). O estilo Gótico aparece 
entre os séculos XII e XIV, com construções mais 
leves, iluminadas, paredes menos espessas, dota-
das de aberturas e vitrais. Do século XV ao XVI o 
Renascimento se manifesta com edificações hori-
zontais e articuladas por colunas de inspiração 
clássica. Porém até então, mantendo a função 
estrutural das paredes (PEVSNER, 1979 apud SILVA, 
2007).

2.1.1 Histórico e evolução arquitetônica 

2
.1

 E
d
if

íc
io

s 
d
e
 E

sc
ri

tó
ri

o

A Revolução Industrial e o avanço da tecnologia no campo da construção civil, possibili-
taram a criação de maquinários para produção de ferro laminado e barras de aço. Esses 
produtos permitiram a execução de edificações mais altas, com vãos maiores, e eliminaram 
a função estrutural prevista pelas paredes (BENÉVOLO, 1998 apud SILVA, 2007). Assim, a 
parede teve sua espessura reduzida e ganhou maiores superfícies envidraçadas (GIEDION, 
2004). O que acabou com grande parte dos compromissos ambientais de projeto, uma vez 
que os requisitos para proteção climática se tornaram antiquados, aumentando o uso de 
elementos transparentes e leves nas fachadas (MASCARÓ, 2005).

Nesse contexto surgiram arquitetos modernistas que dominaram a tecnologia da época. 
Entre eles, destaca-se Le Corbusier, o qual defendeu a padronização das construções como 
uma necessidade econômica e social. Para garantir o padrão, Le Corbusier elaborou os 
cinco pontos para a nova arquitetura (terraço jardim, pilotis, planta livre, fachada livre e 

Le Corbusier, assim como Mies Van de Rohe, defende o uso de pele de vidro no lugar das 
paredes, agora livres de função estrutural. Para Mies Van de Rohe “colunas e vigas eliminam 
as paredes portantes. Trata-se de uma construção de pele e osso” (GIEDION, 2004). Segun-
do Le Corbusier: 

O uso de pele de vidro prosperou em 1950, quando os condicionadores artificiais se torna-
ram mais acessíveis. O brise passou a ser aplicado como instrumento de proteção da radia-
ção e da iluminação excessiva. Os ideais modernistas propagaram-se e são utilizados até 
hoje, sendo adaptados as novas tecnologias, como sistema de controle energético, assim 
como vidros especiais.

“(...) uma janela é feita para iluminar, não para ventilar! Se 
for para ventilar, usaremos aparelhos de ventilação. A 
janela comum é uma obra de ferro ou madeira, isto é algo 
infinitamente delicado (...) o que se precisa é panos de 
vidro, hermeticamente vedados. Quanto ao arejamento, 
pensaremos numa solução! ” (LE CORBUSIER, 1934 p.65).   
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Em decorrência da redução de espessura das paredes, a propriedade de inércia térmica foi 
perdida, aumentando o ganho de iluminação natural, com isso a possibilidade de ocorrên-
cia de ofuscamento, ampliando ganho e perda de calor e de consumo energético. Com o 
surgimento da iluminação artificial (1879), reduziu-se o calor produzido no ambiente inter-
no pela antiga iluminação (BANHAM, 1975 apud SILVA, 2007). No entanto, com o uso da 
iluminação artificial, houve o prolongamento da jornada de trabalho, exigindo o desenvol-
vimento de técnicas mecânicas de ventilação (SERRA & COCH, 1995 apud SILVA, 2007). 

2.1 Edifícios de Escritório

Figura 9: Le Corbusier. 
Fonte: galeriadaarquitetura. 

2.1.1.1 Histórico e evolução do vidro 

A história mostra como a sua adoção na construção civil foi salutar para 

vida em grandes cidades. Historiadores não tem dados suficiente para 

assegurar a quem cabe a primazia na produção de vidro, se a egípcios, 

sírios ou mesopotâmios.

Os fenícios foram os responsáveis por aprimorar e difundir a produção de 

vidro. As civilizações helênicas conseguiram desenvolver técnicas que 

permitiam que o vidro fosse fundido em peças maiores, facilitando a 

confecção dos produtos. Já as primeiras técnicas de produção de vidro 

coloridos foram descobertas no Chipre e na Síria, onde foi encontrado o 

primeiro manual de produção de vidro, datado de 650 a.C.

Durante a idade moderna, a Inglaterra e França passaram a destacar-se na 

produção de vidro. Já na colônia portuguesa a atividade vidreira só apare-

ceu por volta de 1624. Com a expansão do mercado, naturalmente houve 

uma diversificação em sua aplicação. Anteriormente usado em utensílios 

domésticos, ferramentas e objetos religiosos, passou a ser empregado na 

construção civil. Ao ser aplicado em casas e edifícios, o vidro ajudou a 

mudar a forma como eram pensadas as construções. Afinal ele abria 

possibilidades de inovações, nos quesitos de iluminação, ventilação e 

higiene. As janelas compostas com vidro modificaram a face da habitação 

nos sufocantes e insalubres cubículos romanos.  

Figura 8: Crystal Palace, obra 
icônica do ápice inglês, 
construído em Londres em 
1851. Desmontado e movido 
para o sul e em 1936 um incên-
dio o destruiu por completo.
Fonte: ShowerTalk. 

janela horizontal) que foram reproduzidos em diversas edificações, independente do clima, 
como uma receita. Como resultado, obteve-se a ideia da casa como “Máquina de Morar” e o 
pensamento do escritório como “Máquina de trabalhar” (GIEDION, 2004).

!



A iluminação natural ou diurna é composta pela soma da luz proveniente do sol de 
forma direta, através dos raios solares, e da luz indireta refletida na atmosfera, na vege-
tação, nos edifícios e outros objetos existentes. A luz do dia é variável em quantidade, 
tendo em vista que a iluminação natural pode oscilar entre a sombra e até 80 ou 100 
mil lux a pleno sol, varia também em qualidade e de acordo com a época do ano (SILVA, 
1977; MASCARÓ, 1983). 
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A maneira como o indivíduo vê o ambiente e seu nível de satisfação será influenciado 
por sua percepção visual, fruto da relação luz e espaço, que possibilita o entendimento 
das formas, dos contornos, das escalas, das superfícies, das texturas e cores (FER-
NANDES, 2016). A luz natural é preferida por sua variabilidade e sua reprodução de 
cores (BOYCE, 1998), segundo Louis Kahn (1977) a luz natural “dá vida ao espaço”, por 
modificar a percepção das superfícies ao longo do dia e das estações do ano. É ela 
quem concede identidade ao espaço e o caracteriza. Mas é o projeto de arquitetura que 
determina onde haverá luz e como estará distribuída. 

2.2.1 A abertura como fonte de luz 

Através das aberturas a luz natural é transmitida para o interior da edificação na 
forma de radiação térmica e luminosa, decorrente da radiação solar direta, difusa ou 
refletida. A maior disponibilidade de iluminação natural coincide com a demanda de 
pico dos edifícios comerciais: durante a tarde e em dias ensolarados (JARDIM et al., 
2004). Contudo o excesso da luz do dia pode causar desconforto visual através do 
brilho, podendo diminuir os estímulos que a tarefa apresenta ao sistema visual, pro-
duzindo reflexões ou sombras. Por esse motivo, a eficácia da luz natural para o 
desempenho visual dependerá da forma como é entregue (BOYCE; HUNTER; HOWL-
ETT, 2003). 

Em nível adequado e com distribuição correta, a iluminação natural é a que melhor 
corresponde às condições naturais da visão humana. Para a promoção de iluminação 
natural, em geral, as aberturas, janelas e claraboias são colocadas em uma das pare-
des do ambiente, o que acarreta em uma distribuição de luz não uniforme. Essas 
aberturas devem ser projetadas de modo a assegurar a iluminação mínima 
recomendável em norma para o ambiente, evitando excessos que acarretem ofusca-
mento (SILVA, 1977).  

A luz natural é um estimulante 
eficaz no sistema visual e circadi-
ano humano, além de ser psico-
logicamente desejada, tem efei-
tos positivos sobre a saúde e 
bem-estar físico e emocional do 
homem, proporcionando um 
melhor humor e desempenho ao 
indivíduo, além de possibilitar 
economia de energia (BOYCE, 
1998; HUNTER, HOWLETT, 2003; 
TZEMPELIKOS, 2017). 

Figura 10: Reabilitação de propriedade Galeria 43- 
Creus e Carrasco. Fonte:Archdaily.
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2.2 Iluminação Natural 

As aberturas são responsáveis por grande parte do dinamismo das edificações, no 
entanto suas soluções arquitetônicas vão além na combinação entre vidro e esqua- 
dria. A luz direta, maior responsável pelo ofuscamento, pode ser filtrada através de 
elementos externos. Como brises, marquises, prateleiras de luz, vegetação ou vidros 
com tratamento, que com suas propriedades ópticas controlam a admissão de luz. 
Ou elementos internos como persianas e cortinas, melhorando o desempenho e 
apresentando papel fundamental no comportamento energético das edificações; já a 
luz difusa, pode ser captada e aproveitada para iluminação geral (SAXENA, 2013; 
LESLIE, 2003 apud FONSECA, 2015). 

No entanto, o grande desafio encontra-se em projetar e avaliar as aberturas conside- 
rando a avaliação de seus elementos de controle solar. Dessa forma, as aberturas 
poderiam ser avaliadas de forma mais adequada sob seus impactos no conforto e 
bem-estar humano, por meio do controle de ganhos internos e maximizando o 
aproveitamento da iluminação natural (SAXENA, 2013).
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2.2.2 Medidas para avaliação da iluminação natural 

A avaliação do desempenho lumínico deve considerar a disponibilidade anual da luz na- 
tural, o conforto visual e as cargas térmicas (REINHART; WIENOLD, 2011). A avaliação da 
disponibilidade de luz natural pode ser realizada a partir de uma abordagem estática, 
com objetivo de verificar a previsão de luz natural em data e hora definidos e em 
condições específicas de céu. Ou por meio de abordagem dinâmica, com possibilidade 
de calcular a disponibilidade de luz natural durante todo o ano, considerando variações 
de tempo, latitude e condições climáticas (REINHART; MARDALJEVIC; ROGERS, 2006). A 
escolha da abordagem vai variar de acordo com o objetivo da análise, bem como os índi-
ces de desempenho utilizados para descrever o ambiente. 

Considerando suas características particulares, que fazem da iluminação natural uma 
estratégia de difícil avaliação (REINHART; MARDALJEVIC; ROGERS, 2006), ao longo do 
tempo vem-se desenvolvendo e aprimorando, diversas medidas que visam estabelecer 
parâmetros para quantificar e definir o que seria uma adequada iluminação natural nos 
ambientes internos.

Visando transpor as limitações das medidas estáticas, foram desenvolvidas medidas 
dinâmicas baseadas em dados climáticos, que empregam condições realísticas da va- 
riação de céu e insolação ao longo do tempo. Diferentemente das medidas estáticas, as 
medidas dinâmicas fornecem resultados de maior precisão na caracterização da 
admissão e distribuição da luz natural. Presencia-se uma tendência nos últimos anos 
para utilização das medidas dinâmicas em substituição das medidas estáticas (NABIL; 
MARDALJEVIC, 2006; REINHART; WIENOLD, 2011).

A IES em 2006 pesquisou novas medidas de suficiência de iluminação, excesso de 
iluminância, penetração solar e uniformidade da iluminação (HESSHONG; SAXENA; HIGA, 
2010 apud FONSECA, 2015). Em 2012, a IESNA publicou um documento onde indicava a 
autonomia da luz natural (DA) – porcentagem de horas ocupadas do ano onde um valor 
mínimo de iluminância é atingido. Como limitação a DA não apresenta um limite superi-
or para admissão de luz, dificultando a indicação da possibilidade de desconforto visual 
dos ocupantes (NABIL; MARDALJEVIC, 2006).

23 24

As medidas baseadas em iluminância são as mais conhecidas e utilizadas para ava- 
liação do desempenho da iluminação natural em ambientes internos, na maior parte das 
vezes tem abordagem estática, dificultando avaliações de variações ao longo do tempo 
(REINHART; RAKHA; WEISSMAN, 2014 apud FONSECA, 2015). 

limite superior onde o ponto estaria muito claro ou brilhante. O que estabelece uma 
forte relação com a probabilidade de desconforto visual, possibilitando que a medida 
UDI seja utilizada também como um meio simplificado para avaliação de ofuscamento. 
Por esse motivo adotou-se o UDI como medida de referência para avaliação do desem-
penho lumínico dos elementos de proteção. No entanto, para o limite inferior optou-se 
por não adotar o valor de 500 lux, recomendado pela NBR 5413, nem os 100 lux indica-
dos pela definição do UDI. Adotou-se então o valor igual a 300 lux, por se tratar da 
iluminância mínima onde usuários de todas as faixas etárias teriam desempenho acima 
de 50%, conforme estudo realizado em 1973 por Boyce.   

Em 2005 a proposta de UDI (Useful Daylight Illuminances) elaborada por Mardaljevic e 
Nabil, estabeleceu um limite inferior e um limite superior para admissão da iluminação 
natural sobre um plano horizontal em um ambiente interno, definindo em 100 lux a 
medida inferior, onde abaixo desse valor o ponto estaria muito escuro e 2.000 lux o 

Em seu estudo, Boyce (1973) comprova ser necessário considerar o desempenho relativo 
de cada faixa etária. Considera que o desempenho da faixa de 16 a 30 anos pode ser 
considerado como 100%, uma vez que se comporta de maneira invariante. Conforme 
representado na figura 11, o desempenho diminui instantaneamente nas faixas etárias 
de (31-45) e (46-60). A cerca de 400 lux o grupo de 31 a 45 anos possui desempenho 
por volta de 82% e o grupo de 46 a 60 anos, cerca de 65% do desempenho do grupo de 
16 a 30 anos. Já a 1.000 lux as porcentagens são aproximadamente 92 e 75, respectiva-
mente.

Figura 11: Redução percentual de desempenho em relação à iluminância do grupo etário de 16 a 30 anos.
Fonte: BOYCE, 1973.
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Para determinar os índices de conforto ambiental de uma edificação e avaliar a eficiência dos elementos de sombreamento, 
é necessário realizar um levantamento acerca do clima local. Nesse estudo optou-se por avaliar seis diferentes climas pre-
sentes no país, a fim de realizar um comparativo entre o desempenho dos elementos de sombreamento aplicados. Adotou-
-se Goiânia como exemplo de Clima Tropical, Manaus como Clima Equatorial, Iguatu é exemplo de Clima Semiárido, Floria-
nópolis tem Clima Subtropical, Salvador com Clima Tropical Atlântico e como exemplo de Clima Tropical de Altitude, adotou-
-se Campos do Jordão.    
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Tropical

Tem influência em grande parte da 
porção central do país, especialmente 
nos estados do Mato Grosso do Sul, 
Goiás, São Paulo, Tocantins, incluindo 

subtropical

Equatorial

semiárido

Tropical Atlântico

Tropical de Altitude

temperaturas médias entre 24°C e 26°C, com amplitude 
térmica anual de até 3°C e grande umidade. Nessa região a 
chuva é abundante e bem distribuída (DUTRA, LAMBERTS, 
PEREIRA;  2014).   

zão da escassez de chuva. Apresenta temperaturas médias 
elevadas (por volta de 27°C). As chuvas são escassas e irregu-
lares e a amplitude térmica é baixa, até 5°C (DUTRA, LAM-
BERTS, PEREIRA;  2014).

9°C a 13°C. As chuvas são fartas e bem distribuídas e o inver-
no é rigoroso nas áreas mais elevadas (DUTRA, LAMBERTS, 
PEREIRA;  2014).

18°C e 26°C. As chuvas são abundantes e a amplitude térmi-
ca varia de região para região, sendo mais baixas ao Norte 
e conforme a latitude aumenta, cresce também a amplitude 
térmica (DUTRA, LAMBERTS, PEREIRA;  2014).

entre o norte do Paraná e o sul do Mato Grosso do Sul. As 
temperaturas médias se situam na faixa de 18°C a 22°C. No 
verão as chuvas são intensas e no inverno pode gear 
(DUTRA, LAMBERTS, PEREIRA;  2014).   
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Goiânia

parte do Maranhão, Piauí, Ceará, Bahia e Minas Gerais. O 
clima caracteriza-se com verão quente e chuvoso e o inver-
no quente e seco. As temperaturas médias ficam acima de 
20°C e amplitude térmica anual de até 7°C (DUTRA, LAM-
BERTS, PEREIRA;  2014).

É identificado em quase todos os 
estados da região Norte, compreen-
de toda a Amazônia, além de parte 
do Mato Grosso e Maranhão. Possui

É a região climática mais seca do país, 
típico da região nordeste, especialmente 
no interior no polígono da seca, em ra-

Ocorre unicamente na região Sul e 
distingue-se do restante do Brasil. As 
temperaturas médias se situam abaixo 
dos 20°C e a amplitude anual varia de 

Apresenta-se em regi-
ões serranas e de pla-
nalto, estendendo-se  

Característico das regi-
ões litorâneas do Brasil, 
onde as temperaturas 
médias variam entre 

Dados dos gráficos extraidos de climate-data.org

Gráficos elaborados pela autora.

2.3 Clima 



2.4 Conforto Térmico 

2.4.1 Índice de conforto térmico 

Os índices de conforto térmico são utilizados principalmente na avaliação da sensação térmica do usuário, para avaliar o 
desempenho térmico e eficiência energética dos ambientes, e como instrumento para orientação das etapas iniciais de proje-
to (STENSJO, 2015). Não existe definição no Brasil de qual o melhor índice de conforto térmico, uma vez que o país possui 
uma grande diversidade climática, devido sua extensão territorial e diversidade geográfica (Gonçalves, 2002; Xavier A. A., 
1999 apud STENSJO, 2015). 

Em 1999, Xavier definiu limites de conforto térmico com base em estudo de uma população acadêmica em edifícios de Floria-
nópolis. Chegando a um intervalo de 19,9° a 24,91° C para temperatura do ar e de 45% a 100% a umidade relativa. Carl Maho-
ney, John Martin Evans e Otto Königsberger (1971) elaboraram tabelas, frequentemente utilizadas em projeto bioclimático, 
com recomendações voltadas para as etapas iniciais do projeto arquitetônico a partir da análise de dados climáticos 
(STENSJO, 2015). Em 1976, Baruch Giovani desenvolveu um diagrama bioclimático de análise de sensaçãotérmica, utilizando 
a carta psicrométrica e em 2003 Evans desenvolveu um modelo gráfico de conforto, combinando as temperaturas médias e 
amplitudes de temperatura.   

2.4.2 Radiação Solar

Trata-se da principal fonte energética disponível no planeta. A incidência de radiação solar recebida diariamente pela superfí-
cie, é maior que a demanda energética anual (RUTTER, 2004; FAJKUS, 2013; LAMBERTS; DUTRA; PEREIRA, 2014). Sua incidên-
cia varia em função da época do ano, da latitude do local, das condições atmosféricas com relação às nuvens e da pureza do 
ar quanto à poeira. Sendo as camadas atmosféricas responsáveis por difundir, refratar e absorver parte da radiação incidente 
(BUSTOS, 2000 apud SILVA, 2007).

A radiação solar global é composta pela radiação direta, mais a radiação difusa (RÜTTER, 2011). A radiação solar direta, nor-
malmente apresenta valores superiores aos da radiação difusa. Devido sua grande intensidade (500 W/m² a 1000 W/m²) a 
radiação solar torna-se um dos principais responsáveis pelo aquecimento das edificações, principalmente na presença de 
elementos translúcidos, exigindo sua consideração no projeto de edificações energeticamente eficientes (RÜTTER, 2004; 
FAJKUS, 2013; LAMBERTS; DUTRA; PEREIRA, 2014). 

2.4.3 Influência do vidro no conforto térmico 

Em edifícios verticais, os fechamentos transparentes são responsáveis pela maior parte da transmissão de radiação (PEREIRA; 
GHISI, 2009ª apud MEUSEL; WESTPHAL, 2015). De acordo com ASHRAE (2009), o vidro simples incolor transfere em média 
75% da radiação incidente e 85% da luz visível, o que permite grande entrada de calor no interior do edifício, constituindo 
um ponto fraco na envoltória da edificação (MEUSEL; WESTPHAL, 2015).

Em ambientes com fechamento em vidro, conta-se com a presença da parcela de radiação que penetra devido a transparên-
cia e acaba gerando o efeito estufa, uma vez que os raios que adentram o ambiente são absorvidos por outras superfícies e 
transformados em calor. Assim, a radiação fica retida no ambiente, aumentando a temperatura do ar e afetando o conforto 
do ambiente. Entretanto, o desempenho desses materiais depende da correta orientação solar, do tipo de vidro e principal-
mente da presença de elementos de proteção, que controlam a incidência de radiação solar (LAMBERTS et al, 1997). 

Segundo Frota e Shiffer (2000), o conforto é obtido 
quando o homem não está submetido a fadiga ou 
estresse, inclusive térmico. Para Corbella (2003), 
uma pessoa está confortável termicamente quando 
atinge um nível ótimo para o fluxo de perda de 
calor. A arquitetura surge como uma das responsá-
veis por oferecer não só condições térmicas favorá-
veis ao ser humano, como também um menor con-
sumo energético, independente das condições 
climáticas externas (BURTON, 2001 apud SILVA, 
2007).
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Tendo em vista o aumento da proporção de 
área envidraçada nos edifícios atuais, o 
desempenho térmico e lumínico das facha-
das tem se tornado cada vez mais importan-
te na arquitetura contemporânea. Uma vez 
que os envelopes construtivos são respon-
sáveis pelas trocas térmicas e pela admissão 
de luz natural, a implementação de elemen-
tos de controle solar nas fachadas desempe-
nha um importante papel no comportamen-
to ambiental das edificações (BADER, 2010; 
FAJKUS, 2013; CHO; YOO; KIM, 2014).

Olgyay (1998) afirma que a forma ótima é 
aquela onde se ganha o mínimo de calor no 
verão e se perde o mínimo de calor no inver-
no. O bom desempenho ambiental das edifi-
cações depende de variáveis como implanta-
ção, orientação e componentes construti-
vos. Cabe ao projetista avaliar as condições 
locais e adotar meios naturais de controle 
ambiental, sempre que possível (SILVA, 
2007). 

Os elementos de controle solar têm a função 
de controlar o ingresso de radiação solar, 
melhorando as condições térmicas, lumíni-
cas e visuais no interior das edificações, 
podendo ser externos ou internos. No caso 
de elementos externos, a radiação solar é 
absorvida antes de atingir o ambiente, redu-
zindo a quantidade de calor recebida. Já nos 
elementos internos, a radiação solar penetra 
pelo vidro e atinge o elemento de sombrea-
mento após adentrar no ambiente, uma 
parte é absorvida e outra refletida. Esta 
mantém o mesmo comprimento de onda 
que a radiação incidente e retorna ao meio 
externo através do vidro, a radiação absorvi-
da, se converte em calor ficando uma parce-
la maior dentro do local (SILVA, 2007). 

Em relação a fabricação, o vidro de controle solar se diferencia 
por, durante o processo, receber um tratamento superficial 
por meio de um revestimento que pode ser metálico ou não. 
Essa substância fixa ao material, não desbota ou desprende 
com o tempo, porém pode trazer ao vidro um aspecto refletivo 
ou escurecido, regulando a entrada de luz no ambiente (WES-
TPHAL, 2016; DIVINAL, 2017). 

2.5.1 Vidro de controle solar

A camada de revestimento tem função de minimizar o ganho 
de calor solar através do vidro filtrando parte do espectro. O 
calor absorvido aquece o vidro e é emitido tanto para dentro 
quanto para fora do ambiente (WESTPHAL, 2016; DIVINAL, 
2017).

Quanto mais ele absorve e reflete, menos calor adentra o am-
biente. Portanto, quanto mais refletivo ou espelhado é o vidro, 
menor será a temperatura do ambiente interno (WESTPHAL, 
2016; DIVINAL, 2017). No entanto, a estética espelhada resul-
tante do melhor desempenho térmico nem sempre agrada 
esteticamente ao projetista. E apesar da evolução tecnológica, 
seu custo ainda é alto quando comparado a outros elementos 
de controle solar.   

2.5.2 Vegetação

Árvores de copa larga podem ser eficientes elementos de pro-
teção solar, auxiliando no sombreamento inclusive de cobertu-
ras no caso de edificações residenciais. Aassim como as vege-
tações arbustivas podem ser excelentes elementos de proteção 
para fachadas expostas a excessiva radiação solar. Para con-
quistar uma boa eficiência, é importante planejar a localização 
da vegetação de acordo com sua dimensão e áreas de sombra 
geradas durante o ano (PROJETEEE). Para Mascaró (2005), a 
estação do ano e o tempo de vida da espécie de vegetação 
determinam a área sombreada.   

Esse é o elemento de proteção solar mais simples e barato do 
mercado atual e pode ser utilizado em qualquer tipologia de 
edificação. No entanto, seu uso como proteção solar ainda é 
pouco explorado (MASCARÓ, 1991 apud SILVA 2013).

Assim como nos vidros, a vegetação absorve parte da radiação 
direta emitida pelo sol e da radiação refletida, transmitindo 
para a residência a radiação refratada, de menor intensidade 
(SILVA, 2013).  

Apesar do baixo custo e excelente benefício ambiental, a vege-
tação não tem um bom desempenho como proteção solar em 
todos os climas e estações. E a depender das dimensões da 
edificação, por exemplo em um edifício vertical, seu desempe-
nho não favorece todos os pavimentos.  
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Figura 12: Funcionamento do vidro de controle solar.
Fonte: (DIVINAL, 2017).

Figura 13: Vegetação como elemento de proteção solar.
Fonte: (SILVA, 2013).

2.5 Elementos de 
Controle Solar 
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São elementos horizontais, fixos ou móveis. 
Normalmente compostos por perfis metálicos 
e lona tensionada. Com diversas possibilida-
des de cores e formas a serem exploradas. E 
assim como a estratégia de vegetação, possui 
baixo custo.

2.5.3 Toldos

No entanto, sua durabilidade e estética são 
questionáveis, assim como sua estratégia de 
higienização. Seu uso geralmente é limitado a 
pequenas edificações, como residências e 
comércio, por sua integração com a edifica-
ção não ser harmônica como outros elemen-
tos de sombreamento.

2.5.4 Pergolado

São brises horizontais instalados como cobertura, seja na 
extensão da fachada, nas áreas externas de descanso, abrigo 
para carro, varanda e etc. São encontrados no mercado diver-
sos modelos, cores e materiais. Para uma maior eficiência 
térmica, o espaçamento das ripas que compõe a pérgola, não 
deve ultrapassar 20 cm. Para proporcionar proteção contra 
intempéries, junto as ripas deve acrescentar-se uma cobertura 
(PERELOPES, 2018).   

Normalmente as pérgolas são executadas em madeira, mate-
rial que necessita de manutenção periódica, com custo consi-
derável. Além disso, o material trabalha, ou seja, sofre dilata-
ção, o que por vezes pode prejudicar a eficiência da estrutura 
(PARQUETSP, 2015). 

Quanto a sua eficiência como elementos de proteção solar. O 
pergolado se torna mais eficiente em algumas estações do ano 
e algumas horas do dia (LEITE, 2003). 

2.5.5 Brise-soleil

Entre os meios naturais, o brise-soleil ou quebra-sol, é um 
elemento arquitetônico cuja função é minimizar a incidên-
cia do sol sobre uma determinada área, evitando problemas 
de superaquecimento, representando um importante recur-
so para o controle dos ganhos de calor, com redução nos 
sistemas de condicionamento de ar. Diante do crescente 
uso de grandes superfícies envidraçadas e da necessidade 
de conservação de energia, os arquitetos conscientes com 
a realidade atual e preocupados com as condições ambien-
tais, incorporam a leveza do vidro ao jogo plástico propor-
cionado pelos brises (FROTA, 2004).   

Em 2008 foi realizado um estudo combinando elementos 
de controle solar, onde foi avaliado quantidade, penetração 
e uniformidade da iluminação natural. Como resultado 
obteve-se brises e prateleiras de luz com melhor desempe-
nho, no entanto quando iluminados pela luz direta do sol, 
apresentaram potencial para causar ofuscamento (RUGGIE-
RO; FLORENSA; DIMUNDO, 2009). Porém, além dos benefí-
cios térmicos e plásticos, os elementos de controle solar, 
quando bem dimensionados, podem melhorar o desempe-
nho lumínico das edificações, distribuindo a luz natural de 
forma mais homogênea e reduzindo a probabilidade de 
desconforto por ofuscamento (JAKUBIEC; REINHART, 2012).  

Segundo pesquisa desenvolvida em Porto Alegre, a utiliza-
ção correta do brise-soleil pode reduzir em até 59% a ener-
gia solar recebida pelo ambiente (CORBELLA, 2003). Con-
forme Mascaró (1991), em climas tropicais e subtropicais o 
uso de superfícies envidraçadas simples, protegidas da 
radiação solar direta, se tornam muito mais econômicas e 
eficiente que o uso de vidros especiais sem sombreamento. 
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Figura 14: Uso de toldo em residências.
Fonte: Loja Persianas Redentor. 

Figura 15: Uso de toldo em comércios.
Fonte: Comercial Canvas. 

Figura 16: Pergolado como elemento de 
proteção solar.
Fonte: daleckidesign.com.au 

Figura 17: Pergolado como 
elemento de proteção solar.
Fonte: Projeteee. 



Comparativos

Custo (R$)

Estética

Vidro de controle solar Vegetação Toldo Pergolado Brise-soleil

180,34 / m2  9,43 m2 = 
1.700,60

142,50 / un 1.670,86 / un 8,90 / m2 x 29 un = 258,10
8,90 / m2 x 8 = 71,20
Total = 329,30

62,00 / m2 x 28 m2  = 
1.736,00

Descrição do produto

- Vidro temperado incolor de 
controle solar

- Espessura: 6 mm

- Área envidraçada: 9,43 m2

- Ávore de sombra (Catalpa 
bungei)

- Suas folhas largas (25cm) 
tornam-a uma árvore 
excelente para fazer sombra  

- Altura: 15 m

- Toldo fixo de lona acrílica 
com acionamento motoriza-
do 

- Madeira serrada de pinho 
do Paraná 

- Resistência: C25

- 29 unidade de 1 m
- 2 unidade de 4 m

- Argamassa armada foto-
catalítica sobre suporte de 
concreto com cimento auto 
limpável 

- Espessura: 15 cm

- Fachada composta por 7 
unidades horizontais de 4 
m2

Manutenção

- Limpeza periódica - Podar sempre que necessário - De 3 em 3 meses: limpeza 
da lona;

- Uma vez por ano: lubrifi-
cação do mecanismo;

- De 3 em 3 anos: inspeção da 
situação da lona

- Limpeza periódica e apli-
cação de protetores de ma-
deira, contra ação das 
intempéries;

- Lixar e reaplicar o verniz, 
quando necessário

- De 3 em 3 anos: inspeção 
visual, pintura e limpeza
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Tabela 1: Comparação entre elementos de sombreamento.
Fonte dos dados: brasil.geradordeprecos.info. 
Tabela elaborada pela autora. 

Comparação entre elementos de controle solar 



2.5.5 Brise-soleil

2.5.5.1 Origem do brise-soleil

O termo brise-soleil surgiu em 1933 no desenvolvimento de projetos habi-
tacionais de Le Corbusier para Argel e Barcelona. Em Recife (1935) Luis 
Nunes projetou uma escola para crianças excepcionais, utilizando blocos 
de concreto como brise-soleil. Ainda antes de Le Corbusier chegar ao Brasil 
em 1936, foi realizado um concurso para a nova sede da Associação Brasi-
leira de Imprensa, os vencedores do projeto, Milton e Marcelo Roberto, pre-
viam um brise-soleil de lâminas verticais, que foram substituídas por con-
creto durante a idealização do projeto. A execução com uso do brise-soleil 
se deu apenas em 1936, no edifício do Ministério da Educação e Saúde, no 
Rio de Janeiro, onde Le Corbusier foi consultor da equipe responsável 
(SILVA, 2007).

Durante o período colonial, as considerações feitas pelos arquitetos diante 
do clima brasileiro foram responsáveis pela difusão do uso de elementos 
de controle solar, componentes que se tornaram característicos em nossa 
identidade arquitetônica, principalmente no período entre os anos 1930 e 
1960, quando ocorreu a difusão da arquitetura moderna no Brasil (ALVA-
RENGA, 2013).

2.5.5.2 Evolução dos materiais

Até o final da década de 1940, os brises eram predominantemente fabricados em concreto, 
fibrocimento e madeira. Na mesma época, na Europa, surgiam as primeiras lâminas metáli-
cas em forma de asa de avião, feitas com chapas de alumínio dobradas, que começaram a 
ser exportadas a partir de 1960. Em 1980 iniciou-se o desenvolvimento de termobrises 
(brise cujo interior do painél é preenchido com poliuretano expandido).

Atualmente, encontra-se no mercado elementos constituídos de concreto armado, concreto 
celular, chapa de aço, alumínio, vidro, telas, policarbonato, painéis fotovoltaicos, painéis 
prismáticos, madeira, vegetais e mecanizados (AMORIM, 2002 apud SILVA, 2007). O avanço 
dos materiais busca equacionar o equilíbrio entre radiação solar, luz e calor, mantendo a 
vista para o exterior e a ventilação.
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Figura 18: Brise em vidro - Instituto Ling.
Fonte: Archdaily. 

Figura 19: Brise em painel fotovoltaico.                           
Fonte: Projeto Fotovoltaico Solar Green.                           

Figura 20: Brise mecanizado 
– Instituto do Mundo Árabe. 
Fonte: Archdaily.  

Figura 21: Brise Vegetal – 
Escritório Corporativos KMC. 
Fonte: Archdaily.  

Figura 22: Brise em concreto – Unidade de Habitação 
de Marselha.
Fonte: Passenger6A.                         

Figura 23: Brise em madeira – Agência de arquitetura 
em Toulouse
Fonte: Stephanechalmeau.                         

Figura 24: Brise metálico asa de avião.
Fonte: Hunter Douglas.                         
                                   

Figura 25: Termobrise.
Fonte: Hunter Douglas.                         
                                   



Quanto a fixaçãoAo longo dos anos o brise-soleil obteve diversas variações em 
relação ao formato e combinações. Levando a classificações 
quanto a fixação, posicionamento, acabamento e comprimento. 
A escolha adequada do tipo de brise depende de diversos fatores 
para se obter maior eficiência. 

2.5.5.3 Classificação dos Brises

“- Seja guardada uma certa distância entre o sistema 

de sombreamento e o corpo da edificação (pelo 

menos 30 cm), o que amenizara o efeito da radiação 

do infravermelho longo e também proporcionara a 

ventilação desse espaço; quanto menor o contato do 

brise-soleil com o corpo do edifício, menor será o 

calor transmitido por condução;

- Tenha acabamento superficial externo, na face 

exposta ao sol, de cor clara, para evitar maior sobre-

aquecimento dessa superfície, isto ‘e interessante 

não só para o próprio edifício, mas também para seu 

entorno;

- Se o material do quebra-sol for isolante térmico, o 

desempenho do sistema de proteção será melhor, 

posto que menos calor chegara a face voltada para o 

edifício, resultando em temperatura superficial 

menor;

- Se essa face tiver acabamento superficial de baixa 

emissividade térmica -superfícies metálicas de alto 

brilho, mesmo aquecidas, emitem pouca radiação 

térmica- menos calor será emitido para a superfície 

externa do corpo da edificação” (FROTA, 2004, 

P.164). 

“
Para o desempenho dos elementos de controle solar, deve-se 
levar em consideração além da eficiência da proteção, a plastici-
dade, privacidade, luminosidade, ventilação, visibilidade, durabi-
lidade e os custos de implantação e manutenção (BITTENCOURT, 
2000). Para tal, deve-se inicialmente realizar um estudo do clima 
local, determinar os períodos necessários de sombreamento e a 
posição do sol nesses períodos. A partir de então, estabelecer o 
tipo e a posição do brise e realizar o projeto e o dimensionamen-
to, com auxílio de máscaras de sombra (OLGYAY & OLGYAY, 
1957 apud SILVA, 2007). 

1Os brises podem ser fixos ou móveis. Os fixos 
são incorporados rigidamente a edificação, sem 
possibilidade de regular. Seu funcionamento e 
eficiência dependem de suas especificações, e 
sua influência estende-se durante o ano todo. Os 
brises móveis, permitem maior flexibilidade em 
relação a regulagem, podendo ser movimentado 
de acordo com a necessidade. No entanto, em 
edifício de grande porte costuma-se adotar o uso 
de brise fixo, a fim de evitar a movimentação 
constante por diversas pessoas e por vezes a 
quebra do mecanismo causada pelo uso inade-
quado por parte dos usuários. Um dos motivos 
pelo qual os brises móveis apresentam alto custo 
de manutenção. 

Quanto ao posicionamento

2Segundo a classificação de Bittencourt (2000), 
os brises podem ser horizontais, verticais e 
mistos.

3Quanto ao acabamento
Podem ser lisos e perfurados. 

4
Quanto ao comprimento
Para Frota & Schiffer (2000) os brises finitos 
possuem comprimento vertical ou horizontal 
limitado. Enquanto que os infinitos apresentam, 
teoricamente, comprimento infinito. Atualmen-
te, com a propagação da pele de vidro, o brise 
finito tem pouca aplicabilidade, uma vez que 
toda a fachada deve ser protegida.
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Figura 26: Brise fixo - Edifício 
Copan. Fonte: Tourb.                        

Figura 27: Brise móvel - Ministério de 
Educação e Saúde RJ. Fonte: Archdaily.                        

Figura 28: (a) Brise Horizontal - Banco Sul-Americano; (b) Brise 
Vertical - Sede da Associação Brasileira de Imprensa; (c) Edifício 
MMM Roberto. 
Fonte: Archdaily.                       
                                   

(a)                       (b)                       (c)                       

Figura 29 e 30: Brise perfurado. 
Fonte: Hunter Douglas                      

Figura 31: Brise liso. 
Fonte: Hunter Douglas                      

Figura 32: Brises finitos e infinitos. 
Fonte: (SILVA, 2007).                    



Metodologia

O capítulo de metodologia descreve o modelo 
geométrico usado na realização das simulações, as 
variações dos modelos de elemento de sombreamen-
to adotados, a composição de cargas internas pre-
sentes no ambiente, os métodos de avaliação, dando 
destaque ao software Energy Plus usado para real-
ização das simulações e o índice de desempenho 
desenvolvido para avaliar de forma objetiva os 
resultados atingidos por meio das simulações com-
putacionais. 
Inicia-se o estudo de simulação considerando apenas 
o clima da cidade de Florianópolis. Após uma primeira 
análise, replica-se o método para outras cinco 
cidades, a fim de analisar a possibilidade de um 
padrão de comportamento.    

3
Figura 33: Edifício TOD’S - Toyo Ito.
Fonte: housevariety.
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3.1 Modelo Geométrico 

3.2 Sistema Construtivo 

A fim de aproximar à realidade brasileira, adotou-se o sistema construtivo mais usual 
no país. Sendo as paredes compostas por argamassa e tijolo, e a pele de vidro com-
posta por vidro incolor, conforme apresentado na tabela 2.  

Material Condutividade
(W/m.K)

Densidade
(kg/m3)

Calor específico
(J/kg.K)

Paredes (arga-
massa + tijolo 
+ argamassa)

Parede pele 
de vidro

92012320,9
Tijolo cerâmico 
6 furos 90 mm 

Vidro clear 
6 mm

- - -

Argamassa 
80 mm

1,15 1800 1000

Laje (piso e 
teto)

Adiabático - - -

Tabela 2: Sistema Construtivo. Fonte: Elaborado pela autora.   

Optou-se por analisar uma sala comercial hipotética para um edifício de escritórios. 
A sala possui uma das fachadas (a de menor dimensão) em pele de vidro, a qual foi 
disposta para oito orientações solares distintas (norte, nordeste, leste, sudeste, sul, 
sudoeste, oeste e noroeste). As demais paredes não possuem abertura. Sendo essas 
paredes, lajes, teto e piso, considerados adiabáticos, a fim de desconsiderar a influ-
ência de trocas térmicas dessas superfícies com ambientes internos vizinhos. O am-
biente conta com um pé direito de 2,70 m e área total de 24 m². 

3.3 Elementos de sombreamento

Para os elementos de sombreamento foram adotadas três geometrias distintas, sendo 
essas: brise horizontal, brise vertical e brise misto, conforme figura 35. Em todas as 
situações os elementos de sombreamento são perpendiculares à fachada envidraçada 
e possuem o mesmo índice de refletância, ou seja, são fabricados com o mesmo mate-
rial. A profundidade e o afastamento entre os brises foi mantida em 40 cm em todos 
os casos. Sendo assim, as variações ocorrem entre as geometrias, orientações e poste-
riormente entre climas. 

Pele de 
vidro

6 m

4 m

Figura 34: Planta baixa do ambiente 

de estudo. 

Fonte: Elaborado pelo autor.   aplicados ao objeto de 
estudo

ELEMENTOS 
DE 

SOMBREAMENTO 

Brise Vertical

Brise Misto Brise Horizontal

Figura 35: Elementos de sombreamento aplicados ao objeto de estudo. Fonte: Elaborado pela autora.   
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3.4 Cargas Internas 

Características da 
tarefa e do observador 

Peso

Idade

Refletância do fundo da 
tarefa 

40 a 55 anos

0

Velocidade e precisão Importante 

30 % a 70 %

12,5 W/m2 7 m2/pessoa 120 W/pessoa 1 troca por hora 

Superior a 70 %

Sem importância

Inferior a 40 anos 

-1

Inferior a 30 %  

Crítica

Superior a 55 anos

+1

Iluminação Ocupação Taxa metabólica Infiltração

Tabela 4: Cargas internas. Fonte: Elaborado pela autora.   

Figura 36: Padrão de usos - Ocupação. 
Fonte: Elaborado pela autora.   

Figura 38: Padrão de usos - Atividades. 
Fonte: Elaborado pela autora.   

Figura 37: Padrão de usos - Iluminação. 
Fonte: Elaborado pela autora.   

Figura 39: Padrão de usos - Equipamentos. 
Fonte: Elaborado pela autora.   

3.5 Métodos de avaliação 

Esse é um exemplo de método manual que foi implementado em alguns softwares de 
simulação computacional. A carta é uma representação gráfica dos percursos aparen-
tes do sol na abóbada celeste ao longo do dia em diferentes épocas do ano. Estes per-
cursos são identificados através da transposição do azimute e da altitude solar sobre 
o plano (PROJETEEE, 2019) 

3.5.1 Carta Solar

Essa é uma ferramenta utilizada para a obtenção das informações necessárias para 
avaliar a penetração solar, sombras projetadas pelo entorno, e determinar a melhor 
orientação da edificação e as proteções solares necessárias. No entanto, conversando 
com os próprios estudantes do curso de Arquitetura e Urbanismo da UFSC, notou-se 

Existem diversas ferramentas para avaliar a necessidade e o desempenho de elemen-
tos de sombreamento. Desde as ferramentas manuais, até as digitais e tecnológicas. 
Dá-se destaque a um método manual, um computacional e um tipo de aplicativo, 
todos adotados nas avaliações da pesquisa em questão.    

O nível de iluminância proporcionado pelo sistema de iluminação artificial foi definido 
de acordo com a NBR ISO/CIE 8995-1:2013 para ambientes de escritório com função 
de ler, escrever, teclar e processar dados assistidos por computador. Como fatores 
determinantes adotou-se a idade dos usuários inferior a 40 anos, a precisão da ativi-
dade exercida no local como importante e a refletância do fundo da tarefa entre 30 e 
70%, conforme tabela 3. Chegando ao valor de iluminância média de 1.000 lux. Ado-
tando-se o uso em projeto de lâmpadas de LED com eficiência de 80 lm/W, chegou-se 
a uma potência final instalada de 12,5 W/m².    

Tabela 3: Fatores determinantes da iluminância adequada. Fonte: NBR ISO/CIE 8995-1:2013.   

A ocupação do ambiente foi definida conforme a NBR ISO/CIE 8995-1:2013, e a taxa 
de metabolismo das pessoas de acordo com a tabela 11 do manual Input Output Refe-
rence, do próprio EnergyPlus, considerando atividade de escritório. A tabela 3 
demonstra o resumo das cargas internas adotadas no estudo.      

O padrão de usos é descrito nos gráficos a seguir. O uso de iluminação, ocupação e 
condicionamento de ar representados, referem-se a dias úteis. Os dias de final de 
semana foram considerados totalmente sem ocupação. Os demais usos foram consi-
derados igualmente ao longo de todos os dias. 
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Para avaliar o impacto energético do aproveitamento da luz natural, o programa de 
simulação deve permitir análise dos fenômenos luminoso e térmico, computando os 
ganhos térmicos com e sem elementos de sombreamento, bem como o uso do siste-
ma de iluminação artificial e ar condicionado ao longo do ano ou de intervalos de 
tempo. Sendo assim, alguns métodos de cálculo de iluminação natural foram incorpo-
rados por programas de simulação termo energéticas, como o DOE-2.1B, o eQuest e o 
EnergyPlus (KOTA; HABERL, 2009 apud FONSECA, 2015).    

Figura 40: Carta Solar. Fonte: Sol-Ar.   

dificuldade no entendimento e utilização da ferramenta. Apesar de não ser um instru-
mento complexo, gera confusão em sua interpretação, o que impulsionou a busca por 
instrumentos mais didáticos e intuitivos. 

3.5.2 Simulação Computacional

Outros programas de desempenho térmico e lumínico são: o plug-in DIVA-for-Rhino 
que realiza análises térmicas e lumínicas; o aplicativo Autodesk Ecotect Analysis (Eco-
tect) que realiza análises de insolação com projeção cumulativa de sombras; e o plug-
-in Ladybug para o Grasshopper, que possibilita a geração de mascaramentos de 
formas complexas e a visualização da distribuição da radiação na abóboda celeste em 
função das trajetórias solares (DIVA, 2018; REINHART, 2018; ROUDSARI, 2018). 

Todos possuem limitações. O método DOE-2 superestima a quantidade de luz nas 
porções afastadas da abertura e utiliza apenas dois modelos de céu (WINKELMANN; 
SELKOWITZ, 1985). O eQuest conta com algumas evoluções nos modelos de céu. Já o 
EnergyPlus apresenta duas possibilidades de modelagem de iluminação natural 
(YOON; JEONG; LEE, 2014; YUN; KIM, 2013). Gibson (2012) comparou três soluções de 
ambientes, com e sem proteções solares simuladas para quatro programas. A diferen-
ça de tempo de simulação entre o EnergyPlus, para os outros dois programas que têm 

Por fim, optou-se por realizar os procedimentos envolvendo a simulação computacio-
nal com o software EnergyPlus pelo tempo reduzido de simulação, por sua gratuidade, 
pelo próprio departamento ter oferecido um curso intensivo ensinando a usar o sof-
tware e pela facilidade em encontrar usuários (professores, doutorandos, mestrandos) 
que podem auxiliar em algumas dúvidas, dentro das dependências do curso.  

3.5.3 Aplicativos auxiliares

Existem alguns programas e aplicati-
vos que auxiliam no refinamento, na 
representação e na instantaneidade 
de algumas informações. O Solar 
Tool, por usar como base de simula-
ção a carta solar e por ser de fácil 
compreensão, foi adotado no intuito 
de comparar a precisão dos métodos 
de carta solar e simulação computa-
cional.

o Radiance como base, chegou a quase 10 horas.

No decorrer do estudo são gerados diversos índices em relação ao desempenho térmi-
co, lumínico, potencial de visibilidade e consumo energético, para cada uma das três 
geometrias de elemento de proteção solar analisadas. 

No intuito de unificar os dados gerados ao longo da pesquisa em um índice único para 
cada orientação solar, a fim de facilitar a avalição e percepção do usuário do método, 
adotou-se como referência de avaliação do desempenho dos elementos de sombrea-
mento, a memória de cálculo do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). 

O IDH conta com 3 indicadores, dois numéricos (taxa de alfabetização e renda per 
capita) e a longevidade, baseada em pesquisas do Censo, que passam por análises até 
serem transformadas em índice. No caso do índice proposto nesse trabalho, IDB (Índi-
ce de Desempenho do Brise), todos os quatro indicadores avaliados são numéricos. Os 
indicadores foram selecionados de acordo com informações julgadas importantes no 
desempenho de elementos de sombreamento para elaboração de um projeto arquite-
tônico ambientalmente confortável.     

3.6 Índice de desempenho dos brises (IDB)

Figura 41: Representação de sombreamento por 
meio de aplicativos com base em carta solar. 
Fonte: SolarTool.   
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3.7 Análise de resultados

Inicialmente foram analisados os ganhos de calor total anual. Somou-se o ganho ao longo 
de um ano, para cada uma das oito orientações, nas condições sem brise e nas três varia-
ções de brise. A fim de comparar a precisão dos resultados, analisou-se também a variável 
em dias específicos. 

Considerando-se o brise 100% eficiente, aquele que reduzir ao máximo o ganho de calor 
em relação à situação sem brise. Calculou-se a eficiência equivalente de cada elemento de 
sombreamento, para todas as situações previstas. O mesmo levantamento foi realizado 
para os valores de pico de ganho de calor, ou seja, no lugar do somatório do ganho de 
calor, adotou-se apenas o valor máximo de ganho para o período em questão.     

O desempenho lumínico e energético foi analisado somando o consumo anual, em watt-ho-
ra, para cada situação com e sem brises, e avaliando a quantidade de horas com valor de 
iluminância entre 300 lux e 2.000 lux, valor considerado confortável para atividade de 
escritório.    

Por fim, aplicou-se o método desenvolvido para cidades de diferentes climas, a fim de esta-
belecer um padrão de resultados de acordo com o clima.     

Sendo assim, selecionou-se os seguintes indicadores:

Conforto Térmico;

Conforto Térmico: avaliou-se a redução do ganho de calor anual e na condição de pico 
(máxima carga térmica registrada no ano), com cada geometria de brise em relação a situ-
ação sem brise. 

Conforto Lumínico: essa variável foi avaliada através do UDI, onde índices de iluminância 
inferiores a 300 lux e superiores a 2.000 lux, são considerados inadequados para execu-
ção de tarefas de escritório. Sendo assim, sua avaliação se dá a partir do percentual de 
horas com iluminância entre 300 lux e 2.000 lux.

Consumo Energético: considerou-se o consumo energético de uma situação (por exemplo 
orientação norte) com iluminação artificial e ar condicionado, e comparou-se o consumo 
energético com a mesma situação porém com acrescimento de elementos de sombrea-
mento.  

Visibilidade: através do aplicativo SolarTool, é possível obter o percentual de visibilidade 
em três situações, BRE VSC (componente vertical de céu), Overcast Sky (céu nublado) e Uni-
form Sky (céu uniforme). Para o estudo em questão adotou-se o overcast sky, ou seja, o 
percentual de visibilidade que o usuário tem do céu nublado. A visibilidade máxima que o 
usuário pode ter é de 50% da abóboda celeste, com base nesse limite máximo são calcula-
dos o percentual para cada situação com diferentes geometrias de elementos de sombrea-

IDH IDB

- Alfabetização: pessoas > 15 anos alfabetizadas                   

            pessoas > 15 anos 

Indicador 1: Conforto Térmico (redução do ganho 

de calor anual e pico)

Indicador 2: Longevidade Indicador 2: Conforto Lumínico 

Indicador 3: Renda per capita 

- Resultado: Somatório das rendas totais  

                           total de habitantes 

Indicador 3: Redução de consumo de energia 

- Resultado: consumo com brise

                   consumo sem brise

Indicador 4: Visibilidade 

- Resultado: overcast sky com brise 

                   overcast sky sem brise

Peso na equação final: 2. Seguindo o mesmo princípio adotado no consumo energético, 
esse índice não dispõe de soluções paleativas caso o estudo dos brises fixos seja realizado 
de forma equivocada.  

Peso na equação final: 2. Diferente das variáveis anteriores, no caso desse índice se os 
elementos de proteção não forem adicionados de forma ideal, a única alternativa de me-
lhoria será consumir ainda mais energia intensificando o consumo de ar condicionado e 
iluminação artificial, a depender da situação. 

Peso na equação final: 1. Pois assim como o conforto térmico, é um indicador passível de 
mudança.O desconforto causado por baixo índice de iluminância pode ser amenizado com 
uso de iluminação artificial e o desconforto por ofuscamento pode ser solucionado com o 
uso de cortinas, por exemplo.  

Peso na equação final: 1. Pois é um indicador passível de mudança, ou seja, existem medi-
das paleativas de resolução. O desconforto causado por tal variável pode ser amenizado 
com uso de sombreamento interno. 

Conforto Lumínico;

Consumo Energético;

Percentual de visibilidades.

Indicador 1: Educação (alfabetização + frequência) 

- Resultado: [(A x 2) + F ] / 3 

- Frequência: pessoas frequentando a escola  

                        pessoas entre 7 e 22 anos

(peso 1) 

(peso 2) 

- Anual: somatório do ganho anual com brise 

             somatório do ganho anual sem brise

- Pico: ganho mais alto com brise 

          ganho mais alto sem brise 

- Resultado: (Anual + Pico) / 2

- Estabelece parâmetro mínimo de 25 anos e 

máximo de 85 anos 

- Ex.: se a esperança de vida ao nascer for de 70 

anos...

- Resultado: (70-25) / (85-25) 

- Estabelece, através do UDI, parâmetro mínimo de 

300 lux e máximo 2.000 lux

- Resultado: (horas com iluminância < 300 lux +      

        horas com iluminância > 2.000 lux)

                             total de horas

Tabela 5: Criação do IDB com inspiração no IDH. Fonte: Elaborado pela autora.   
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4
Figura 42: Complexo Escolar Germaine Richier. França, 2018. MDR Architectes. 
Fonte: Vitruvius.   
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O quarto capítulo aborda os resultados constatados no decorrer da pesquisa a partir da aplicação do processo metodológico proposto. Iniciando 
a análise com o resultados obtidos na cidade de Florianópolis. Segue-se analisando a redução do ganho de calor, quando comparado a situação 
de fachada sem nenhum tipo de elemento de sombreamento, confrontando com a redução anual, em dias típicos e a redução nos momentos de 
pico de ganho de calor. Essas reduções são analisadas também no formato de máscara de sombra. Em seguida essa metodologia aplicada na 
cidade de Florianópolis é replicada para mais cinco cidades de diferentes climas, a fim de encontrar peculiaridades entre os resultados obtidos. 
A análise segue para o conforto lumínico, onde são avaliados percentuais de horas do dia dentro da margem UDI, indicada como apropriada para 
realização de tarefas. A redução do consumo energético é avaliada antes da aplicação dos elementos de proteção solar e depois da aplicação. O 
percentual de visibilidade é obtido através do Solar Tool e representado por meio de carta solar. O capítulo de resultados finaliza com uma con-
clusão pessoal a respeito dos resultados obtidos. 
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4.1 Comparativo entre método da Carta Solar e Simulação Computacional 
Percentual de redução do ganho do pico de calor - Método Carta Solar 

Percentual de redução do ganho do pico de calor - Método Simulação Computacional 

Horizontal

Horizontal Vertical

Vertical Misto

Misto

Análise comparativa 

O método da carta solar foi obtido a partir do programa Solar Tool. Nesse caso os valores máximo de ganho de calor foram encontrados nas simulações do Energy Plus e o dia e hora 
onde esse valores máximos ocorreram, foram inseridos no Solar Tool para então saber seus resultados em momentos de ganho máximo de calor. Os percentuais seriam o desempenho 
do elemento de sombreamento em relação a situação sem brise, cada qual considerando sua orientação. Já na simulação computacional, realizada no programa Energy Plus, existe a 
opção de gerar os dados anuais, mensais ou de hora em hora, o que possibilita resultados mais precisos em relação ao método anterior. Os resultados desse caso, são apresentados 
em formato de planilha, permitindo maior manipulação dos dados e proporcionando mais autonomia a quem realiza a simulação. No exemplo, o percentual de redução de todas as 
orientações, foi calculado em relação ao maior ganho de calor, independente da orientação. No entanto, a carta solar proporciona um resultado visual não apresentado pelo Energy 
Plus, por exemplo, indicando a partir de escala de cor, as situações de maior e menor proteção de ganho solar.  

Tabela 6: Comparação entre método da carta solar e simulação computacional (UN: kWh). Fonte: Elaborado pela autora.   
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A seguir, são apresentados resultados e discussões acerca das simulações realizadas 
inicialmente para a cidade de Florianópolis.  

4. Resultados e Análises 

4.3.1 Redução de carga térmica anual 

Os resultados são apresentados para cada 
uma das oito orientações, de forma a compa-
rar a redução de carga térmica nas situações 
simuladas. De forma geral, os elementos de 
proteção solar proporcionaram uma signifi-
cativa redução de carga. Apenas a orientação 
sul obteve uma redução inferior a 30%. O 
elemento de controle solar do tipo misto, 
conforme esperado, foi o que apresentou a 
maior redução de carga térmica em todas as 
orientações. O segundo elemento com 
melhor desempenho foi o brise do tipo hori-
zontal, com exceção das orientações sudeste 
e sudoeste, onde os elementos verticais 
apresentaram um desempenho um pouco 
maior. 

4.3.2 Redução de carga térmica no equinócio e no solstício

Na simulação realizada para três dias especí-
ficos do ano, as reduções de carga térmica 
foram percentualmente menores em todas as 
situações, quando comparadas aos resulta-
dos anuais. A diferença percentual máxima, 
de 24 pontos, ocorreu nas orientações nor-
deste e leste. No entanto, as orientações 
norte e sudeste, também apresentaram dife-
renças significativas em relação ao desempe-
nho anual. O brise que apresentou o desem-
penho mais significativo continuou sendo do 
tipo misto, seguido pelo brise horizontal, 
com exceção das orientações sul e sudoeste, 
onde o elemento vertical apresentou um 
desempenho ligeiramente maior (1% e 3% 
respectivamente) que o elemento horizontal. 

4.3 Redução anual x Redução equinócio e solstícios

A figura 43 mostra o ganho de calor total anual para cada uma das oito orientação 
analisadas. Avaliou-se o ganho de calor em quatro diferentes situações de proteção 
solar, conforme apresentado. De acordo com o esperado, a orientação noroeste 
obteve o maior ganho em todas as situações adotadas. A orientação sul teve o menor 
índice de ganho de calor, com exceção da situação onde foi adotado brise vertical 
como elemento de sombreamento. Nesse caso a orientação sudeste teve o valor final 
de ganho de calor inferior ao da orientação sul. 

4.2 Ganho de calor anual 
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Figura 44: Redução de carga térmica anual (%).
Fonte: Elaborado pelo autor. 

Figura 45:  Redução da carga térmica no 
equinócio e solstício (%).
Fonte: Elaborado pelo autor. 

Figura 43: Ganho de Calor Total Anual. Fonte: Elaborado pelo autor. 
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4. Resultados e Análises 

4.4.1 Redução de ganho de calor máximo anual 

Assim como nas análises de redução de carga térmica total anual, o elemento de som-
breamento com desempenho mais significativo foi o elemento misto. Porém, nesse caso, 
o desempenho ficou mais baixo. Apenas as orientações norte, sudeste e sudoeste manti-
veram uma redução de ganho de calor acima de 50%. Outros dados chamaram atenção 
em relação a redução do ponto máximo de ganho de calor. O brise do tipo vertical teve 
uma influência bastante pequena sobre as reduções, com exceção das orientações 
sudeste e sudoeste. Assim como o elemento de sombreamento vertical, o elemento hori-
zontal sofreu uma queda significativa em relação ao seu desempenho, chegando a 25% 
de redução.

4.4.2 Redução de ganho de calor máximo no equinócio e solstício

Os resultados obtidos na simulação de redução de ganho de calor máximo nos dias de 
equinócio e solstícios mostram uma melhoria considerável no desempenho para as 
orientações nordeste e leste, chegando a aumentar em 35% o índice de redução de 
ganho de calor. As orientações norte e sul foram a únicas a não sofrer um acréscimento 
em relação a eficiência do elemento de sombreamento, quando submetidas a análise de 
três dias específicos do ano. As demais orientações tiveram um resultado mais positivo 
em relação ao levantamento anual. 

4.4 Redução de ganhode calor máximo anual X equinócio e solstícios

Brise Horizontal 

Brise Vertical

Brise Misto

Figura 46: Redução da carga máxima anual 
(UN: %).
Fonte: Elaborado pela autora. 

Figura 47: Redução da carga máxima no 
equinócio e solstício (UN: %).
Fonte: Elaborado pela autora. 
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4.5 Ganho de calor com elemento de sombreamento + Máscaras de Sombra 
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Figura 48: Representa no núcleo o ganho de calor em kWh após inserção do sistema de sombreamento e as máscaras representadas na circunferência mais externa, apresentas as horas de sombreamento de acordo com cada período do ano. 
Fonte: Elaborado pela autora. 



4.6 Ganho de calor 
solar por cidade 

Florianópolis - Clima Subtropical
Latitude: -27.59

A orientação sul, com o menor índice de 
ganho de calor, conta com radiação de 
1.700 kWh, semelhante ao valor mínimo 
do clima tropical de altitude. No entanto, 
na orientação leste ocorre o maior ganho 
de calor, ultrapassando os 6.000 kWh   

Iguatu - Clima Semiárido
Latitude: -6.21

Assim como no clima equatorial, o 
clima semiárido possui um ganho de 
calor bem distribuído entre as oito 
orientações. Tendo também, a orien-
tação oeste um ganho pouco superi-
or às demais orientações solares. 

Manaus - Clima Equatorial
Latitude: -3.10

Conforme apresentado no gráfi-
co, trata-se de um dos climas 
com o ganho de calor mais bem 
distribuído entreas orientações 
solares. Tendo a orientação 
Oeste um ganho um pouco 
maior, ultrapassando os 6.000 
kWh de radiação. Já o menor 
índice, encontrado na orientação 
sul, não reduz de 4.000 kWh.       

Goiânia - Clima Tropical
Latitude: -16.67

Nessa região as orientações 
norte, nordeste e leste pos-
suem os maiores ganhos de 
calor. Os valores máximos de 
radiação ficam na faixa de 
5.000 kWh e os mínimos, por 
volta de 3.000 kWh.  

Salvador - Clima Tropical Atlântico
Latitude: -12.97

Das seis situações analisadas, essa 
foi a única onde o ganho de calor 
ultrapassou os 7.000 kWh. Ainda 
assim, o ganho mínimo chega a 
índice de 3.300 kWh. 

Campos do Jordão - Clima Tropical de 
Altitude

Latitude: -22.44
No clima tropical de altitude ocorreu o 
menor ganho de calor, dentre os 
climas analisados, sendo apenas de 
1.500 kWh a radiação da fachada nord-
este. O maior ganho de calor é encon-
trado na fachada norte, por volta de 
4.600 kWh.  
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4.7 Redução da carga 
térmica anual (%)

Florianópolis - Clima Subtropical
Nas orientações sudeste e sudoeste a 
performance do brise vertical, se mostra 
levemente superior a do brise horizontal. 
O desempenho do elemento misto apa-
rece maior em todas as orientações, no 
entanto, a diferença do percentual de 
redução entre este e o elemento com 
menor desempenho, não atinge 30%.
 

Iguatu - Clima Semiárido
O clima semiárido foi o único a apre-
sentar redução de carga térmica 
superior a 50% em todas as orien-
tações, inclusive na orientação sul. O 
desempenho do elemento misto foi 
em média 20% superior ao desem-
penho do brise vertical e os brises 
verticais e horizontal tiveram resulta-
dos bastante semelhantes.  

Manaus - Clima Equatorial
O desempenho da redução da 
carga térmica nesse caso, segue 
um padrão tendo como melhor 
desempenho os elementos do 
tipo misto, seguidos pelo hori-
zontal e por último o vertical. A 
diferença de desempenho entre 
modelos de brise para uma 
mesma orientação, não ultrapas-
sou 30%.
     

Goiânia - Clima Tropical
Conforme esperado, o 
desempenho do brise misto 
foi melhor que os demais 
modelos. E em uma única 
situação -sudeste- o desem-
penho do brise vertical super-
ou, por um pequeno percen-
tual, o desempenho do 
elemento horizontal. 

Salvador - Clima Tropical Atlântico
Assim como em Manaus, o desem-
penho dos elementos de sombrea-
mento em Salvador seguiram um 
certo padrão, tendo o brise misto 
com maior redução de carga térmica, 
seguido pelo brise horizontal e por 
último o elemento vertical.  Tendo 
apenas a orientação sul com redução 
inferior a 50%. 

Campos do Jordão - Clima Tropical de 
Altitude

Nesse caso, o uso de elementos de pro-
teção solar na orientação nordeste, 
obteve uma carga térmica maior que 
que a situação sem elemento de pro-
teção. Nas demais orientações, apenas 
no sul a performance foi inferior a 50% 
de redução na carga térmica.
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4.8 Redução do ganho 
de calor máximo (%)

Florianópolis - Clima Subtropical
O percentual de redução do ganho de 
calor do elemento misto, não chegou a 
10% de diferença do percentual do 
elemento com segundo melhor desem-
penho. O elemento vertical aparece com 
uma redução superior ao brise horizontal 
em duas orientações, sudeste e 
sudoeste. A redução do ganho de calor 
aparece acima de 50% em apenas 3 
orientações, norte, sudeste e sudoeste. 

Iguatu - Clima Semiárido
Com a maior redução de ganho de calor, 
Iguatu teve redução acima de 80% nas 
orientações norte, nordeste, leste, sud-
este e sudoeste. O menor percentual de 
redução se deu na orientação sul, com 
57%. Os elementos horizontais proporcio-
naram reduções bastante relevantes, na 
faixa de 70% e os elementos verticais 
apresentaram reduções na média de 20%.

Manaus - Clima Equatorial
O uso do elemento de sombrea-
mento misto, na orientação sud-
este, se mostrou bastante rele-
vante, reduzindo em até 82% o 
ganho de calor máximo. Já os 
brises do tipo vertical apre-
sentaram índices de redução de 
ganho de calor inferiores a 30% 
em todas as orientações. 
     

Goiânia - Clima Tropical
O desempenho dos elementos 
mistos e horizontais foram 
bastante semelhantes nessa 
situção, não chegando a 10 
pontos percentuais de difer-
ença de desempenho. Com 
exceção da orientação sul, as 
demais orientações tiveram 
redução no ganho de calor 
acima de 60%.

Salvador - Clima Tropical Atlântico
O uso de elemento de sombreamento 
apresenta um resultado bastante rele-
vante na orientação sudeste, chegando 
a quase 80% de redução no ganho de 
calor, diferente da orientação sul, onde 
a redução não chega a 30%. De forma 
geral, a redução com uso de elementos 
verticais é pequena, se destacando 
apenas nas orientações sudeste e 
sudoeste, onde seu desempenho 
supera o do elemento horizontal. 

Campos do Jordão - Clima Tropical de 
Altitude

Essa situação apresentou um dos maiores 
valores de redução de ganho de calor com 
uso de elementos de sombreamento. Em 
quatro orientações -norte, leste, oeste e 
noroeste- a redução ultrapassou 70% com 
uso de elementos mistos e também com 
uso de elementos verticais. Nordeste teve a 
menor redução com uso de elementos de 
sombreamento, chegando a ter maior 
ganho de calor com uso de brise vertical do 
quem sem brise. 
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4. Resultados e Análises 

4.9 Iluminâncias úteis da luz do dia (UDI)

Tal medida de iluminação natural é conhecida como Useful Daylight Illuminances ou 
UDI, e estabelece um limite inferior e um limite superior para admissão da iluminação 
natural sobre um plano horizontal em um ambiente interno. No estudo em questão, 
adotou-se como limite inferior 300 lux, ou seja, o limite mínimo para que o usuário 
possa realizar tarefas de escritório de forma confortável. Abaixo desse valor o local se 
tornaria muito escuro para sua realização. O limite superior adotado foi de 2.000 lux. 
Acima desse valor o ambiente estaria propenso a ofuscamento.   
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O gráfico apresenta o percentual de horas - entre 8h e 18h - com iluminân-
cia inferior a 300 lux, entre 300 lux e 2.000 lux e superior a 2.000 lux. Na 
maior parte das horas a iluminância no interior do ambiente encontra-se 
dentro da faixa de UDI. O ofuscamento ocorre em pequenos espaços de 
tempo. Nas orientações nordeste, leste e sudeste o excesso de brilho 
tende a zero. Já as horas com iluminância insuficiente para realização de 
tarefas de escritório, são mais representativas, chegando em alguns casos 
a 40%.  

Analisando especificamente a 
porcentagem de horas com ilumi-
nância adequada para realização 
de tarefas, observa-se que o uso 
de elementos de sombreamento 
verticais permite mais horas de 
trabalho sem influência de ilumi-
nação artificial. Mesmo nnas 
piores situações, em mais de 50% 
das horas de trabalho é possível 
realizar tarefas sem auxílio de 
mais iluminação além da natural.  

4.10 Consumo energético
A avaliação se deu com a presença de ilumina-
ção e climatização, acionada quando necessá-
rio e sistema de ar condicionado, cujo horário 
de funcionamento foi descrito no capítulo de 
metodologia. Apesar de os sistemas de som-
breamento reduzir significativamente o 
ganho de calor no ambiente interno, a redu-
ção do consumo energético não ultrapassa a 
casa dos 300 kWh. As maiores reduções de 
consumo se dão nas orientações oeste e 
sudoeste, já as menores se destacam mais 
nas orientações sudeste e nordeste.      
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Figura 49: Percentual de horas com Iluminân-
cia inferior a 300 lux, entre 300 e 2.000 lux e 
superior a 2.000 lux.

Figura 50: Iluminâncias entre 300 e 2.000 lux.
Fonte: Elaborado pela autora. 

Figura 52: Redução do consumo energético para cada geometria de sombreamento (UN: kWh).
Fonte: Elaborado pela autora. 
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Figura 51: Consumo energético por categoria.
Fonte: Elaborado pela autora. 
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4. Resultados e Análises

A importância do contato entre o usuário e a 
iluminação natural, assim como o contato visual 
com o meio externo, exige ainda mais do 
elemento de sombreamento, que além de redu-
zir a incidência direta de radiação solar em mo-
mentos específicos e distribuir de forma mais 
homogênea a luz natural; não deve impedir que 
o usuário perca contato com o ambiente exter-
no. Dessa forma, com auxilio do software Solar 
Tool, foi possível extrair de forma mais precisa 
o percentual de visibilidade concebido após a 
inserção dos elementos de proteção solar. Con-
forme esperado, quando adotado o elemento 
do tipo misto, a visibilidade da área externa 
ficou reduzida em relação às outras duas situa-
ções. Já a visibilidade mantida com os elemen-
tos verticais manteve-se 10% superior à visibili-
dade com uso do elemento horizontal. 

Levando-se em consideração que a visibilidade 
do usuário dentro do ambiente de estudo não 
ultrapassará 50%, ou seja, é possível enxergar 
por uma janela no máximo metade da abóboda 
celeste, pode-se concluir de acordo com o 
estudo, que o percentual de visibilidade manti-
da após inserção dos elementos de proteção 
solar é considerável. 

4.11 Visibilidade 

Figura 54: Visibilidade com a presença de brise horizontal. 
Fonte: Elaborado pela autora. 

Figura 56: Visibilidade com a presença de brise vertical. 
Fonte: Elaborado pela autora. 

Figura 58: Visibilidade com a presença de brise misto. 
Fonte: Elaborado pela autora. 

Figura 53: Percentual de visibilida-
de com brise horizontal. 
Fonte: SolarTool. 

Figura 55: Percentual de visibilida-
de com brise vertical. 
Fonte: SolarTool. 

Figura 57: Percentual de visibilida-
de com brise misto. 
Fonte: SolarTool.

O percentual de visibilidade varia de acordo 
com a geometria do elemento de sombreamen-
to. No entanto, permanece constante em todas 
as orientações por contar sempre com o mesmo 
objeto (brise) de obstrução. Sendo assim, 
obtem-se o seguinte percentual de visibilidade:
Brise Horizontal: 23%
Brise Vertical: 34%
Brise Misto: 8,25%



67 68

4. Resultados e Análises 

4.12 Aplicação do Índice de Desempenho do Brise - IDB

A partir do estudo da metodologia adotada para o cálculo do Índice de Desenvolvimento Humano, desenvolveu-se uma metodologia de composição de um índice único, a fim de compilar 
os resultados obtidos pelos indicadores adotados ao longo da pesquisa.  

Assim como ocorre no IDH, com os resultados percentuais de cada indicador é gerada uma média geométrica, pois dessa forma o fraco desempenho de um indicador não é linearmente 
compensado pelo elevado desempenho de outro. O índice IDB varia de 0 a 1, sendo 0 o brise com pior desempenho e 1 com melhor desempenho.   

O resultado obtido para cada uma das oito orientações solares permite que o projetista avalie a composição mais apropriada para cada fachada individualmente. 

Orientação NORTE NORDESTE LESTE SUDESTE SUL SUDOESTE OESTE NOROESTE
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Indicadores

1

1

2

2

Horizontal

 Vertical

 Misto

Horizontal

 Vertical

 Misto

Horizontal

0,675 0,520 0,465 0,340 0,175 0,335 0,465 0,525

0,350 0,295 0,250 0,435 0,145 0,440 0,260 0,315

0,765 0,610 0,575 0,490 0,255 0,525 0,575 0,600

0,694 0,733 0,710 0,759 0,714 0,673 0,734 0,701

0,760 0,845 0,850 0,861 0,746 0,709 0,763 0,739

0,679 0,692 0,660 0,715 0,707 0,662 0,730 0,704

0,0208 0,0108 0,0029 0,0095 0,0201 0,0414 0,0465 0,0310

0,0178 0,0185 0,0122 0,0158 0,0172 0,0287 0,0402 0,0237

0,0328 0,0230 0,0106 0,0198 0,0321 0,0605 0,0647 0,0468

0,230

Horizontal

 Vertical

 Misto

0,46 0,39 0,31 0,36 0,36 0,45 0,49 0,47

0,43 0,43 0,39 0,45 0,37 0,48 0,47 0,44

0,42 0,38 0,33 0,36 0,35 0,44 0,46 0,43

Resultados IDB

Tabela 7: Aplicação do IDB. Fonte: Elaborado pela autora.
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4. Resultados e Análises 

4.12 Aplicação do Índice de Desempenho do Brise - IDB

O peso de cada indicador pode variar de acordo com o projeto e com as prioridade de cada projetista.

Supondo que, nesse exemplo, o projetista avalie o conforto térmico como indicador mais relevante para o projeto, o conforto lumínico com importância inferior ao conforto térmico e a 
redução do consumo de energia e a visibilidade com pesos um pouco menores.   
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Indicadores

3

2

1

1

Horizontal

 Vertical

 Misto

Horizontal

 Vertical

 Misto

Horizontal

0,675 0,520 0,465 0,340 0,175 0,335 0,465 0,525

0,350 0,295 0,250 0,435 0,145 0,440 0,260 0,315

0,765 0,610 0,575 0,490 0,255 0,525 0,575 0,600

0,694 0,733 0,710 0,759 0,714 0,673 0,734 0,701

0,760 0,845 0,850 0,861 0,746 0,709 0,763 0,739

0,679 0,692 0,660 0,715 0,707 0,662 0,730 0,704

0,0208 0,0108 0,0029 0,0095 0,0201 0,0414 0,0465 0,0310

0,0178 0,0185 0,0122 0,0158 0,0172 0,0287 0,0402 0,0237

0,0328 0,0230 0,0106 0,0198 0,0321 0,0605 0,0647 0,0468

0,230

Horizontal

 Vertical

 Misto

0,54 0,47 0,38 0,44 0,44 0,53 0,57 0,55

0,52 0,51 0,47 0,53 0,45 0,56 0,56 0,53

0,51 0,47 0,41 0,44 0,43 0,52 0,54 0,52

Resultados IDB

Tabela 8: Aplicação do IDB. Fonte: Elaborado pela autora.

0,340 Vertical

0,0825 Misto
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4.13 Considerações finais dos resultados

Os brises reduzem significativamente o consumo energético?
- Por se tratar de edifício de escritório, onde muitos equipamentos permanecem liga-
dos constantemente, os resultados não foram muito expressivos. 

Avaliar dias específicos substitui avaliação anual?
- A margem de diferença entre os resultados mostra que três dias específico não 
representa a mesma variação climática que ocorrer ao longo do ano. Ou seja, para 
uma avaliação mais precisa, o ideal é analisar os 365 dias, pois alguns dias singulares 
podem ser cruciais em relação ao resultado final; 
- A redução da carga térmica anual, foi mais conservadora nos dias específicos. 
Porém, quando analisamos os ganhos de calor máximos, os dias específicos obtive-
ram resultados consideravelmente maiores.  

Existe padrão de comportamento de desempenho térmicos entres os climas?
- As cidades do Norte e Nordeste possuem o ganho de calor bem distribuido, diferente 
do clima tropical de altitude onde além dos ganhos serem menores, a distribuição não 
é uniformidade; 
- Os resultados da redução da carga térmica não são discrepantes como os resultados 
da redução do ganho de calor máximo. Mas ainda assim, as cidades dos climas sub-
tropical e tropical de altitude possuem comportamentos com menor desempenho; 
- Na redução do ganho de calor máximo os comportamentos foram bastante singula-
res. Sendo assim, não se pode afirmar que os climas possuem comportamentos de 
desempenho térmico similares, pois  nenhum clima se equiparou a outro em todas as 
situações.         

Os elementos de sombreamento permitem receber índice radiação solar adequado? 
- Adotando-se limite mínimo de 300 lux e máximo de 2.000 lux. Obteve-se em média 
20% das horas (entre 8h e 18h) com iluminância inferior a 300 lux, com uso de brise 
vertical esse valor reduz para 10%;
- A média reduz para 10% quando avalia-se iluminância acima de 2.000 lux. As orienta-
ções nordeste, leste e sudeste possuem uma parcela irrelevante de horas com ilumi-
nância acima de 2.000 lux;
- De acordo com os resultados, deve-se atetar mais a ocorrência de iluminância insufi-
ciente para realização de tarefas, que com ocorrência de ofuscamento.

Realizou-se a pesquisa no intuito de responder a questionamentos relacionados ao 
conforto ambiental e para buscar por meio de simulações, resultados que confirmem 
convenções de qualificação de conforto ambiental. Por vezes ensinadas no decorrer 
do curso, descritas em livros, em manuais ou registros.
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No estudo 1 o indicador “visibilidade” ao receber um peso maior, torna-se um decisor em rela-
ção ao desempenho final dos brises. Tornando o desempenho do brise vertical superior aos 
demais na maioria das orientações. Porém, no estudo 2 quando consideramos o conforto 
térmico e lumínico com pesos superiores, os resultados ficam mais próximos, deixando o 
critério de decisão para o projetista, uma vez que não há um desempenho muito superior a 
outro. 

Estudo 1 Estudo 2

Figura 59: IDB estudo 1 - brise horizontal. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Figura 61: IDB estudo 1 - brise vertical.

Fonte: Elaborado pela autora. 

Figura 63: IDB estudo 1 - brise misto.

Fonte: Elaborado pela autora. 

Figura 60: IDB estudo 2 - brise horizontal. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Figura 62: IDB estudo 2 - brise vertical.

Fonte: Elaborado pela autora. 

Figura 64: IDB estudo 2 - brise misto.

Fonte: Elaborado pela autora. 
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4.13 Considerações finais dos resultados

Os brises permitem visualizar o meio externo ao edifício? 
- Os brises misto por possuirem uma área de sombreamento maior, permitem menor visibili-
dade do meio externo. Já os elementos verticais, mesmo sendo em maior quantidade que os 
elementos horizontais, permitiram um percentual de visibilidade maior do céu.  

O método de simulação computacional é mais consistente que a carta solar?
- Apesar de muitos software adotarem a carta solar como base de cálculo, as simulações com-
putacionais geram um detalhamento e precisão de resultados que não se consegue extrair 
puramente da carta solar.  

Conclusões sobre IDB
- O índice IDB possibilita uma análise simplificada e objetiva do desempenho dos brises, 
dando flexibilidade ao projetista, uma vez que se pode dar pesos diferentes para os indicado-
res, de acordo com o projeto e com o julgamento do projetista;
- No entanto o índice se mostra ainda primário por contar com poucos indicadores. O ideal 
seria acrescentar outras variáveis importantes para qualificação do brise, como por exemplo 
o custo;  
- Apesar da tabela do índice IDB ser uma ferramenta simplificada, não abrange a simulação e 
geração dos dados imputados. Ou seja, o projetista deverá gerar os dados em software e 
então aplicar os resultados na tabela. O que por outro lado permite que sejam adotados 
outros índices que não os adotados na pesquisa. 
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