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RESUMO 
 

 

O alerta da comunidade científica internacional para os problemas das emissões de carbono e do aquecimento 

global, iniciado já na década de 1970, teve como consequência a criação de novas estratégias, mais 

integradas, para melhorar a eficiência energética dos edifícios, responsáveis por cerca de 40% do consumo 

energético mundial. O projecto de arquitectura bioclimática e sustentável, incluindo o aproveitamento da 

iluminação natural nos edifícios, tem sido uma das componentes dessa estratégia. Para além da importante 

contribuição na redução dos consumos de energia, a iluminação natural em edifícios constitui também um dos 

principais factores condicionantes do conforto interior dos edifícios. A consideração de sistemas avançados nas 

estratégias de iluminação natural surge assim como uma ferramenta para atingir melhorias significativas na 

qualidade da iluminação natural no interior dos edifícios e, consequentemente, contribuir para a redução do seu 

consumo energético.  

 

O principal objectivo desta dissertação consiste em estudar a contribuição da aplicação de sistemas avançados 

para um melhor aproveitamento da luz natural nos edifícios, tanto em termos quantitativos como nos aspectos 

qualitativos de conforto visual e bem-estar dos ocupantes. Com este objectivo, procedeu-se numa primeira fase 

à classificação e caracterização dos sistemas avançados de iluminação natural disponíveis no mercado, assim 

como de alguns sistemas ainda em fase de desenvolvimento. Numa segunda fase, foi construído um modelo 

físico no qual se testou o desempenho de três sistemas – vidro prismático, laser-cut panel e channel panel – em 

comparação com uma solução corrente de envidraçado. As medições foram realizadas para a latitude de 

Lisboa, sob condições de céu encoberto e céu limpo e para diferentes períodos do ano. De um modo geral, 

apenas os sistemas laser-cut panel e channel panel apresentaram melhorias em relação à solução de 

referência, sendo o laser-cut panel o sistema que melhor desempenho registou. 

 

 

 

Palavras-Chave: Iluminação Natural, Iluminação em Edifícios, Sistemas Avançados de Iluminação Natural, Laser-

Cut Panels, Channel Panels, Vidros Prismáticos, Arquitectura Sustentável, Arquitectura Bioclimática 
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ABSTRACT 
 

 

The warning from the international scientific community to the problems of carbon emissions and global warming, 

have already started in the 1970s, resulted in the creation of new strategies, more integrated, to improve the 

energy efficiency of buildings, accounting for about 40 % of world energy consumption. The sustainable and 

bioclimatic architectural design, including the use of daylight in buildings, has been one of the components of 

this strategy. Besides reducing energy consumption in buildings, daylight is also one of the main ways of 

achieving good indoor comfort in buildings. In this way, the advanced daylight systems turn out to be a tool to 

achieve important improvements on the quality of indoor daylight and significant reductions on the energy 

consumption of buildings. 

 

The main goal of this master project is to study the contribution of using advanced daylight systems as a means 

of having a better use of daylight, not only in quantitative aspects but also in qualitative aspects such as visual 

comfort and occupants’ well-being. With this goal, in a first stage a classification and characterization of 

advanced daylight systems available in the market and under development were made. In a second stage a 

reduced scale model was built and the performance of three advanced daylight systems - prismatic panel, laser-

cut panel and channel panel - was tested and compared to a reference window solution. The measurements 

were performed for the Lisbon latitude, under overcast and clear skies and for different times of the year. In a 

general way, only the laser-cut panel and channel panel led to improvements compared to the reference window 

solution. Between these two systems the laser-cut panel is the one with best performance. 

 

 

 

Keywords: Daylighting, Daylighting in Buildings, Advanced Daylighting Systems, Laser-Cut Panels, Channel 

Panels, Prismatic Panels, Sustainable Architecture, Bioclimatic Architecture 
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INTRODUÇÃO 
 

 

O alerta da comunidade científica internacional para os problemas das emissões de carbono e do aquecimento 

global, iniciado já na década de 1970, teve como consequência a criação de novas estratégias, mais 

integradas, para melhorar a eficiência energética dos edifícios, responsáveis por cerca de 40% do consumo 

energético mundial. O projecto de arquitectura bioclimática e sustentável, incluindo o aproveitamento da 

iluminação natural nos edifícios, tem sido uma das componentes dessa estratégia. Ainda assim, a questão da 

iluminação natural tem sido muitas vezes minimizada em relação ao desempenho térmico dos edifícios, quando 

os dois aspectos deveriam ser considerados enquanto uma visão integrada de projecto. As estratégias de 

aproveitamento da luz natural nos edifícios devem assim considerar dois aspectos essenciais com implicações 

ao nível do conforto térmico e do consumo energético: i) os potenciais ganhos e perdas térmicas através dos 

vão envidraçados; e ii) a diminuição dos consumos energéticos ao reduzir ou eliminar a utilização de iluminação 

artificial durante o dia, e ao diminuir ou anular o recurso à climatização mecânica devido à minimização das 

necessidades de aquecimento e arrefecimento. 

 

Para além da importante contribuição na redução dos consumos de energia e dos consequentes danos 

ambientais, a iluminação natural nos edifícios constitui também um dos principais factores condicionantes da 

qualidade ambiental no interior dos edifícios. A iluminação natural tem como principal objectivo proporcionar 

conforto visual e o bem-estar dos seus utilizadores, criando um ambiente visual interior adequado que assegure 

as condições de iluminação necessárias à realização de diferentes tarefas visuais com eficácia e precisão. À 

utilização da luz natural estão ainda associados os benefícios mais subjectivos para os ocupantes relativos à 

saúde e ao usufruto da visão para o exterior através dos vão envidraçados. 

 

Contudo, até há bem pouco tempo estes objectivos eram difíceis de atingir. O aproveitamento eficaz da luz 

natural nos edifícios defrontava-se com três problemas principais: i) iluminação natural insuficiente em 

compartimentos e espaços profundos; ii) encadeamento e sobreaquecimento provocados pela incidência de 

luz/radiação solar directa; e iii) apenas era possível fazer chegar luz natural de um modo eficaz a 

compartimentos em contacto com a envolvente exterior dos edifícios (Santos, 2007). 

 

É neste contexto que a introdução de sistemas e estratégias avançados e inovadores de iluminação natural nos 

edifícios surge como uma ferramenta para atingir melhorias substanciais na qualidade da iluminação natural no 

interior dos edifícios e, consequentemente, contribuir para a redução do consumo energético. Os sistemas 

avançados de iluminação natural têm como principais objectivos melhorar e optimizar a quantidade e a 

distribuição de luz natural nos espaços interiores dos edifícios e, em simultâneo, melhorar o conforto visual dos 

utilizadores, evitando a ocorrência de encadeamento, e obter sombreamento solar. 

 

Porém, a decisão da aplicação de um sistema avançado de iluminação natural deve ser precedida de uma 

análise detalhada dos requisitos pretendidos para o espaço em questão, bem como da criação de um modelo 

experimental que permita avaliar os benefícios da sua aplicação, no sentido de justificar ou não os custos e 

possíveis inconvenientes do sistema a adoptar. Destas questões deriva a importância de um estudo relativo à 
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avaliação do desempenho dos vários sistemas avançados de iluminação natural, em comparação com a 

simples aplicação de estratégias básicas de iluminação natural. 

 

Entre 1995 e 1999, no âmbito do Programa Solar Heating and Cooling (SHC) promovido pela Agência 

Internacional de Energia (AIE) foi desenvolvido um projecto designado Task 21 – Iluminação Natural em Edifícios, 

cujo principal objectivo foi promover as tecnologias avançadas de iluminação natural, demonstrando e 

enfatizando o seu desempenho e viabilidade de aplicação em relação à poupança de energia. Para esse efeito 

foram desenvolvidos ensaios experimentais por diferentes entidades em diferentes países. A comparação de 

resultados nem sempre foi possível pelo facto de os estudos por vezes não terem sido realizados sob as 

mesmas condições. 

 

O objectivo principal da presente dissertação consiste em avaliar o desempenho de diferentes sistemas 

avançados de iluminação natural sob as mesmas condições, de forma a melhor compreender a sua 

contribuição no aproveitamento da luz natural em edifícios. Com este objectivo procedeu-se numa primeira fase 

à classificação e caracterização de sistemas avançados de iluminação natural disponíveis no mercado como 

também de alguns sistemas ainda em fase de desenvolvimento ou protótipo. Numa segunda fase foi feita a 

avaliação e análise do desempenho de alguns dos sistemas avançados de iluminação natural em estudo. A 

análise baseou-se na comparação entre o desempenho dos sistemas em estudo e um sistema criado como 

referência, e ainda na comparação com resultados de estudos elaborados por outros autores. 

 

A presente dissertação está organizada em três capítulos, acrescidos de anexos. No capítulo 1, A Luz e a 

Arquitectura, introduz-se numa primeira parte a importância e a evolução do papel da luz na arquitectura ao 

longo das várias épocas da história e as necessidades e problemáticas decorrentes dos dias de hoje. Numa 

segunda parte aborda-se a disponibilidade da luz natural e a sua dependência de vários factores como a 

sazonalidade e os climas, as características físicas e geográficas, e a configuração morfológica do entorno 

construído. De seguida, caracteriza-se os vários aspectos físicos e subjectivos da luz assim como os requisitos 

necessários a uma boa visão. Por último, apresenta-se um sumário das estratégias básicas de iluminação 

natural a adoptar para um bom aproveitamento da luz natural nos edifícios. 

 

No capítulo 2, Sistemas Avançados de Iluminação Natural, procede-se à classificação e caracterização de 

sistemas avançados de iluminação natural disponíveis no mercado, bem como também de alguns sistemas 

ainda em fase de desenvolvimento ou protótipo. Na descrição de cada sistema são abordados aspectos 

relativos às características e princípios físicos do sistema, à sua aplicação, e ainda exemplos de aplicação em 

edifícios. 

 

O capítulo 3, Caso de Estudo, tem como objectivo principal avaliar, através de ensaios experimentais num 

modelo físico, o desempenho de alguns dos sistemas avançados de iluminação natural abordados no capítulo 

anterior em comparação com uma simples solução de envidraçado convencional. Pretende-se não só fazer uma 

comparação entre os resultados experimentais obtidos com os diferentes sistemas como também uma 

comparação com resultados de estudos elaborados por outros autores. 
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Por último, como conclusão, procura-se enquadrar os resultados deste estudo numa perspectiva mais global, e 

identificam-se algumas das perspectivas de desenvolvimento futuro. 
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1. A LUZ E A ARQUITECTURA 
 

 

“Natural light is the only one that makes architecture architecture.” Louis I. Kahn (cit. in Lechner, 2001) 

 

A luz natural dá sentido e riqueza à arquitectura. Para melhor compreendermos a relação existente entre ambas 

de uma forma mais ampla e verdadeira, é necessário em primeiro lugar entender a importância que a luz tem 

para a vida do próprio ser humano. Tendo em conta que cerca de 70% da percepção humana é visual, pode-se 

considerar que o homem é um ser dependente da luz (Vianna et al., 2001). A luz natural faz parte do seu dia-a-

dia e do seu modo de habitar, sendo que desde que nasce está submetido ao ritmo da natureza, à existência 

do dia e da noite. 

 

É essencialmente através da visão que experienciamos a arquitectura, e a luz é o meio que nos possibilita essa 

experiência, revelando-nos o espaço, a forma, a textura e a cor aos nossos olhos. Para melhor 

compreendermos a importância e o papel da luz natural na arquitectura nos dias de hoje, torna-se importante 

conhecer também a evolução deste papel ao longo das várias épocas da história da arquitectura. 

 

Ao longo destas épocas, o clima e o contexto local como factores de influência crucial na disponibilidade de luz 

natural nem sempre foram considerados condicionantes de projecto. Porém, conhecer e ter em conta as várias 

condições climáticas típicas e o contexto local na fase de planeamento e projecto dos edifícios é determinante 

para a obtenção de bons resultados aos mais variados níveis, de conforto, ambiental e económico e ainda da 

harmonia entre a obra construída e o lugar onde se concretiza. 

 

A compreensão da ciência da luz, e dos seus aspectos objectivos e subjectivos, é igualmente fundamental para 

que a iluminação natural possa ser incorporada no processo de projecto. É desde a fase inicial de qualquer 

projecto de arquitectura que devem ser consideradas diversas estratégias básicas de aproveitamento de luz 

natural, que podem em muito melhorar a quantidade e qualidade da iluminação natural obtida no interior dos 

edifícios. 

 

 

 

1.1 O papel da luz natural na arquitectura 
 

A luz natural teve um papel primordial na arquitectura até ao início do século XX, altura da invenção das 

lâmpadas fluorescentes e do fácil acesso à electricidade barata. Desde a abóbada de berço romana até ao 

Palácio de Cristal de Paxton do século XIX que as maiores transformações estruturais e construtivas na 

arquitectura reflectiram o interesse constante por aumentar a entrada de luz natural nos edifícios (Lechner, 

2001). Até então, devido à inexistência de luz artificial ou por ser cara e pouco eficiente, os edifícios deviam 

conseguir tirar o máximo proveito da luz natural. 
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Na época romana (de meados do século VIII a.C. a finais do século V d.C.), a criação de novos sistemas 

construtivos, como o arco e as construções que dele derivam (abóbadas, cúpulas e arcadas), permitiu criar 

espaços interiores mais amplos e iluminados. Contudo, devido ao equilíbrio de forças necessário à sustentação 

das abóbadas, as paredes exteriores eram compactas e com poucas aberturas, resultando daí uma luz rasante 

e difusa (Pinto et al., 1999). 

 

Só na Idade Média, com a invenção do arco em ogiva em meados do século XII, as paredes foram libertas da 

sua tradicional função de suporte da cobertura, passando simplesmente a delimitar os espaços. Deste modo, a 

técnica de construção da arquitectura gótica, baseada nas abóbadas de cruzaria ogivais e assentes sobre um 

novo e complexo sistema de pilares e de contrafortes que suporta toda a estrutura, possibilitou a abertura de 

janelas amplas gerando espaços interiores inundados de luz (Figura 1.1) (Pinto et al., 1999). A luz associada à 

verticalidade acentuada dos espaços interiores, mais amplos e abrangentes, ganhou uma nova dimensão. A 

presença da luz simbolizava a presença de Deus. 

 

A arquitectura do período Renascentista (entre os inícios do século XV e finais do século XVI), de raízes na 

antiguidade clássica, é caracterizada por numerosas janelas amplas, alinhadas na vertical e na horizontal por 

colunas e pilastras (Figura 1.2). Em edifícios de grande dimensão, em particular palácios renascentistas, a 

planta em forma de U, E ou H, foi a solução encontrada para satisfazer as necessidades de ventilação e de luz 

natural (Lechner, 2001). Estas tipologias predominaram nos edifícios de grande dimensão até ao século XX. 

 

 

Figura 1.1 – Vista Interior da nave da Catedral de Notre-Dame,
em Paris, França (séculos XII e XIII). 
(Fonte: http://www.lepanto.com.br/dados/PapeisP.html). 

 

Figura 1.2 – Pátio central do Palácio Hampton Court, começado em
1515, em Inglaterra.  
(Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Hampton_Court). 

 

 

Na arquitectura do período Barroco (séculos XVII e XVIII), a luz desempenha um papel central. A busca da 

fantasia e do movimento, que caracteriza a arquitectura Barroca, é conseguida não só pela libertação formal e 

espacial como pelos jogos de luz-sombra criados. 

 

Com a revolução industrial, em meados do século XVIII, começou uma nova era caracterizada pela arquitectura 

do ferro e do vidro. A revolução industrial trouxe, com o desenvolvimento dos novos materiais e tecnologias, a 

possibilidade de construir edifícios totalmente envidraçados e estruturalmente resistentes. Os novos sistemas 

construtivos de ferro e aço permitiram a libertação do espaço ocupado pela estrutura massiva das paredes, 

desmaterializando os volumes arquitectónicos e interpenetrando-os de luz. A construção em altura e o 
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desenvolvimento de novas tipologias foram também consequências desta época. O Palácio de Cristal de 

Paxton, de estrutura metálica e paredes formadas por amplas e contínuas vidraças transparentes, é um dos 

exemplos mais conhecidos e representativos da arquitectura desta época (Figura 1.3). 

 

 
Figura 1.3 – Vista interior do Palácio de Cristal de Joseph Paxton, Londres 1850-51. 
(Fonte: http://www.vam.ac.uk/images/image/33433-popup.html). 

 

 

Até à introdução da iluminação a gás, no início de 1800, e da iluminação eléctrica, em 1900, a luz natural era a 

principal fonte de luz (Baker et al., 2002). A partir do século XX, com o fácil acesso a fontes de energia eléctrica 

eficientes, electricidade barata e abundante, a iluminação artificial começa a ser usada de um modo extensivo e 

contínuo (ex. em edifícios de serviços), não apenas como complemento à luz natural. Ao contrário da iluminação 

natural, a iluminação artificial oferece uma luz constante e facilmente quantificada e permite ainda uma maior 

flexibilidade no desenho dos espaços construídos, possibilitando aos arquitectos ignorar a localização dos vãos 

envidraçados. 

 

A combinação das tecnologias emergentes, desde o ar-de-condicionado à iluminação eléctrica, permitiu aos 

edifícios serem totalmente independentes do clima exterior. Os problemas decorrentes da utilização de 

fachadas transparentes totalmente envidraçadas, como o aumento do encadeamento, os ganhos solares 

excessivos e perdas de calor, e a perda de privacidade, podiam ser agora solucionados. O ar de condicionado 

constituiu a solução dos problemas térmicos, a privacidade e o encadeamento eram controlados com o uso de 

estores, e os espaços interiores profundos iluminados com luz eléctrica. O uso da iluminação artificial e de 

aquecimento e arrefecimento mecânicos tornou-se uma constante. Contudo, a utilização frequente destas 

tecnologias constitui um grande custo em termos de consumo de energia. 

 

Foi com a crise energética da década de 70 que foram novamente valorizadas as potencialidades da iluminação 

natural. Assim como refere Hopkinson et al. (1966) “(…) à medida que o homem civilizado aprende a utilizar as 

fontes artificiais de luz que o libertam de uma dependência total da luz natural, vai igualmente aprendendo a 

apreciar o valor desta luz e a tomar consciência das suas vantagens particulares”. No início apenas valorizada 

pelas implicações energéticas, mas hoje em dia a luz natural é também valorizada pelo seu potencial em 

satisfazer as necessidades biológicas do ser humano. 
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O aproveitamento eficiente da luz natural poderá reduzir significativamente o consumo total de energia dos 

edifícios. Na União Europeia a 27, o consumo de energia eléctrica em iluminação no sector residencial 

representa cerca de 20% do consumo total deste sector. No sector dos serviços, essa percentagem pode 

chegar até 60% (DGEG, 2009). Sendo que neste último sector os edifícios têm essencialmente uma ocupação 

diurna, a maioria das necessidades energéticas relativas à iluminação pode ser fornecida por luz natural. Um 

aproveitamento eficaz da iluminação natural pode ainda reduzir a quantidade de energia necessária para o 

aquecimento e arrefecimento dos edifícios, pelo facto de ser mais fria que a iluminação artificial no Verão e 

permitir o aquecimento passivo dos edifícios no Inverno. 

 

Para além da importante contribuição na redução dos consumos de energia, a iluminação natural nos edifícios 

constitui também um dos principais factores para o conforto e bem-estar do ser humano. Os espaços 

iluminados naturalmente proporcionam a satisfação das necessidades biológicas de responder aos ritmos 

naturais do dia, para além do descanso visual proporcionado pelo usufruto da visão para o exterior através dos 

vão envidraçados. 

 

 

 

1.2 A disponibilidade de luz natural – o clima e o contexto 
 

A intensidade da luz natural e a luminância do céu não são constantes nem uniformes. Uma das principais 

causas desta variação consiste no movimento aparente do sol no céu em função da estação do ano, da hora do 

dia, e da posição do edifício (características físicas, geográficas e urbanas) na superfície terrestre. As condições 

atmosféricas definidas pelo clima, sujeitas a variações ocasionais, são também um factor do qual depende a 

variação da luz natural. 

 

O sol é a principal fonte de luz natural. Este liberta aproximadamente uma quantidade de seis biliões de lúmens 

em cada metro quadrado da sua superfície, e apenas uma pequena parte chega directamente à superfície 

terrestre em forma de feixe de raios paralelos, constituindo a luz solar directa, e outra pequena fracção é 

difundida pelas camadas da atmosfera, nuvens e outros elementos com a mesma composição do ar, 

compondo a luz do céu difusa (Vianna et al., 2004). 

 

A luz solar directa e a luz do céu difusa constituem duas componentes da luz natural. Assim como o nome 

indica, a luz difusa do céu é difusa e de baixa claridade, e a luz solar directa é direccionada, em constante 

mudança de direcção, e de claridade extremamente elevada. A luz natural que chega ao interior dos edifícios é 

ainda acrescida pela componente de luz reflectida de superfícies tanto exteriores (solo e superfícies do entorno 

construído) como interiores (paredes, chão, tecto e mobiliário) (Figura 1.4). A luz reflectida pode representar 

uma grande proporção da luz interior total disponível, especialmente em áreas densamente edificadas. 
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Figura 1.4 – As várias componentes da luz natural – luz solar directa, luz do céu 
difusa, luz reflectida (Adaptado de Lechner, 2001). 

 

 

Em cálculos de iluminação natural, o céu estabelecido para os estudos de trajectória do sol é considerado 

como sendo uma grande luminária em forma de meia esfera denominada de “abóbada celeste”, em que a 

direcção dos raios solares ou da luz solar directa é definida a partir de dois ângulos: o azimute e a altitude do 

sol (Figura 1.5). O azimute do sol corresponde ao ângulo horizontal definido entre a projecção horizontal dos 

raios solares e o norte verdadeiro ou geográfico. A altitude do sol é o ângulo vertical entre os raios solares e uma 

superfície horizontal. Vários diagramas solares ilustram a trajectória do sol ao longo do dia e do ano para 

diversas latitudes. 

 
Figura 1.5 – Definição dos ângulos de altitude e azimute do sol (Adaptado de Lechner, 2001). 

 

A variação da luz natural está também relacionada com o clima ou condições climáticas regionais, pois estes 

influenciam directamente a configuração dos tipos de céu e a frequência de nebulosidade. A grande diversidade 

de situações climáticas e atmosféricas, determinantes na composição dos céus, conduziu à necessidade de 

classificar os diferentes tipos de céu para a realização de estudos quantitativos e qualitativos da luz natural. 

Foram então estabelecidos pela Comissão Internacional de Iluminação (C.I.E) três tipos de céus: céu encoberto, 

céu parcialmente encoberto e céu limpo (Hopkinson et al., 1966). O céu encoberto caracteriza-se por uma 

atmosfera carregada de espessas nuvens escuras onde o sol não é visível. A iluminância de um céu encoberto é 

relativamente baixa (entre os 5.000 e 20.000 lux) e normalmente três vezes superior no zénite do que no 

horizonte (Figura 1.6). No entanto, a iluminância é a mesma, em qualquer ponto com a mesma altura acima do 

horizonte, independentemente da altitude do sol. O céu limpo caracteriza-se por uma atmosfera limpa sem a 

presença de nuvens e onde o sol é visível. Em condições de céu limpo, o nível de iluminância é bastante 
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elevado, apresentando valores entre 60.000 e 100.000 lux. Neste tipo de céu, a distribuição da iluminância é 

caracterizada por uma zona mais brilhante em torno do sol e uma parte mais escura na zona oposta ao sol, 

aproximadamente a 90° (Figura 1.7). O céu parcialmente encoberto será uma situação entre as duas situações 

extremas anteriores. Enquanto o céu encoberto é típico das regiões de latitudes altas como no norte da Europa, 

as condições de céu limpo são frequentes em regiões de baixas latitudes, como no sul da Europa e regiões 

equatoriais. 

 
Figura 1.6 – Distribuição de iluminâncias num céu encoberto 
(Lechner, 2001). 

 
Figura 1.7 - Distribuição de iluminâncias num céu limpo (Lechner, 
2001). 

 

A qualidade do ar constitui também em certa medida um dos factores responsáveis pela disponibilidade da luz 

natural, pois os níveis de luz natural são modificados pelas condições atmosféricas locais. Em camadas de ar 

próximas de zonas urbanas, carregadas de partículas e gases poluentes, a redução da quantidade de luz 

natural pode atingir no interior das cidades os 60% (Vianna et al., 2004). A poluição atmosférica constitui deste 

modo uma barreira aos raios solares. Em zonas rurais, onde o ar é limpo e despoluído, a redução da 

quantidade de luz natural não será significativa. 

 

Como referido anteriormente, as características geográficas e urbanas têm também influência na variação da 

disponibilidade da luz natural. Destas fazem parte a latitude e a continentalidade, assim como a orientação, a 

inclinação e a morfologia do entorno.  

 

De acordo com a latitude do local diferente será o período de disponibilidade de luz natural. Em regiões de 

baixas latitudes, a duração do dia e da noite são semelhantes e não apresentam uma grande variação nas 

diferentes estações do ano. Em regiões de altas latitudes, o mesmo não acontece. No Verão os dias são muito 

mais longos do que as noites, enquanto no Inverno os dias são mais curtos e as noites mais longas. 

 

A continentalidade ou a distância em relação à costa oceânica ou a grandes massas de água têm igualmente 

influência na disponibilidade de luz natural. A proximidade da costa oceânica ou de lagoas urbanas é positiva, 

na medida em que os extensos espelhos de água têm a capacidade de reflectir a luz do sol e, deste modo, 

maximizar a quantidade total de luz natural. 

 

A orientação dos edifícios, em particular dos planos verticais das fachadas com vão envidraçados, é igualmente 

de extrema importância. A simples concepção do edifício com a forma certa e orientação correcta contribuem à 

partida para alcançar uma melhor iluminação natural no interior do edifício, o que consequentemente poderá 

produzir um impacto positivo ao nível do conforto térmico e consumo de energia. Quando os vão envidraçados 

estão orientadas a sul no hemisfério norte e a norte no hemisfério sul, estão direccionados para as partes mais 
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brilhantes do céu. Como tal, estão susceptíveis de receber intensidades luminosas superiores durante um 

período mais longo do dia, mesmo em condições de céu encoberto. Em latitudes próximas do equador, as 

orientações norte e sul recebem praticamente a mesma quantidade de radiação solar (ACE et al, 2001). A 

questão da orientação será abordada com mais detalhe na secção 4 do presente capítulo. 

 

Para além da orientação do edifício, a inclinação do terreno e a configuração morfológica do entorno construído 

poderão também influenciar a luminosidade no interior dos espaços construídos. Qualquer sombreamento 

causado pela inclinação do terreno (colinas), pela disposição de árvores ou edifícios existentes, irá afectar a 

quantidade de luz disponível no interior dos espaços construídos. Este facto pode ser ou não desejável, 

dependendo do local, da orientação, da época do ano e da função do espaço. Uma encosta virada a sul recebe 

mais radiação solar do que um terreno horizontal, o que é importante durante o inverno quando a altura solar é 

baixa. 

 

 

 

1.3 Aspectos físicos e subjectivos da luz 

 

A luz pode ser caracterizada e avaliada ao nível dos seus diferentes aspectos objectivos e subjectivos. Na 

presente secção pretende-se obter uma noção geral das propriedades e características físicas da luz e dos 

principais fenómenos físicos associados a esta. Considerou-se igualmente importante conhecer as definições e 

conceitos das principais grandezas fotométricas assim como os factores e parâmetros que permitem a 

avaliação do desempenho de qualquer projecto de iluminação natural. Por último, o conhecimento dos 

requisitos necessários para uma boa visão é essencial para a concepção de espaços interiores com um 

ambiente visual adequado à tarefa a realizar. 

 

 

1.3.1 Características físicas da luz 

 

A luz é definida, em termos físicos, como a banda de energia radiante electromagnética situada entre 

determinados comprimentos de onda a que o olho humano é sensível (Hopkinson et al., 1966). Assim como 

ilustra a Figura 1.8, a radiação visível (luz visível) corresponde às radiações electromagnéticas situadas entre os 

comprimentos de onda de 380 nm e 780 nm, ou seja, entre as radiações ultravioletas e as radiações 

infravermelhas respectivamente. O espectro da luz visível é composto por sete cores principais: vermelho, 

laranja, amarelo, verde, azul, ciano e violeta. Estas cores estão relacionadas com os diferentes comprimentos de 

onda do espectro visível, sendo a luz branca o resultado da sobreposição de todos estes comprimentos de 

onda. 
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Figura 1.8 - Representação da energia radiante electromagnética por comprimentos de onda 
(Lechner, 2001). 

 

 

A distribuição da energia espectral da luz natural varia consoante a componente da luz natural considerada. O 

gráfico da Figura 1.9 ilustra a distribuição da energia espectral da luz natural, da luz solar e da luz do céu. O eixo 

horizontal do gráfico representa os comprimentos de onda em nanómetros (cores) e o eixo vertical a quantidade 

de luz (energia relativa) dos vários comprimentos de onda. 

 

A luz solar, de características físicas bem definidas, é branca e o seu espectro é completo e contínuo, contendo 

todos os comprimentos de onda de luz visível (radiações coloridas) e em quantidades similares (ROGER, 2003). 

Por outro lado, a composição espectral da luz do céu varia segundo a hora do dia, a estação do ano, a altitude 

e as condições atmosféricas ou meteorológicas. Porém, pode-se considerar que de um modo geral a luz do céu 

é rica em azuis e pobre em vermelhos (LECHNER, 2001). 

 

 
Figura 1.9 - Gráfico da distribuição da energia espectral da luz 
natural (Lechner, 2001). 

 

 

1.3.2 O comportamento da luz 

 

A nossa percepção do espaço, natural ou construído, resulta principalmente da reflexão da luz pelas diversas 

superfícies constituintes deste. Sendo que as propriedades das superfícies – textura, reflectância e cor – 

afectam o comportamento da luz incidente, torna-se importante conhecer antecipadamente o comportamento 

dos materiais à luz de modo a prever situações indesejadas no ambiente projectado. 
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A luz ao incidir numa superfície pode-se comportar de diferentes maneiras. Esta pode ser reflectida, transmitida, 

refractada e/ou difractada e em qualquer destas situações a luz pode ser absorvida. 

 

Quando a luz é reflectida por uma superfície dá-se o nome reflexão. A reflexão pode ser especular, difusa ou a 

combinação de ambas. A reflexão especular acontece quando o ângulo de incidência é igual ao ângulo de 

reflexão (Figura 1.10). A reflexão difusa significa que o fluxo de luz incidente é reflectido em todas as direcções, 

embora o raio incidente possa ser directo (unidireccional) ou não (Figura 1.11). Quando são combinadas ambas 

as componentes, difusa e especular, o fluxo de luz é reflectido segundo uma direcção dominante e parcialmente 

difundida por irregularidades da superfície (Figura 1.12). A razão entre o fluxo de luz reflectido e o fluxo de luz 

incidente é denominada de reflectância (R). 

 

 
Figura 1.10 – Reflexão especular de um 
raio de luz direccional (Baker et al., 2002). 

 
Figura 1.11 - Reflexão difusa de um raio de 
luz direccional (Baker et al., 2002). 

 
Figura 1.12 - Reflexão especular/difusa de 
um raio de luz direccional (Baker et al., 
2002). 

 

Quando a luz é transmitida, a este fenómeno físico dá-se o nome de transmissão. A transmissão pode 

igualmente ser especular, difusa ou a combinação de ambas (Figura 1.13, Figura 1.14, e Figura 1.15). A 

transmissão especular significa que o fluxo de luz é transmitido sem qualquer dispersão ou difusão, e a 

transmissão difusa sucede quando o fluxo de luz incidente é transmitido em todas as direcções. A razão entre o 

fluxo de luz transmitido e o fluxo de luz incidente é denominada de transmitância (T). 

 

 
Figura 1.13 – Transmissão especular de 
um raio de luz direccional (Baker et al., 
2002). 

 
Figura 1.14 - Transmissão difusa de um 
raio de luz direccional (Baker et al., 2002). 

 
Figura 1.15 - Transmissão especular/ 
difusa de um raio de luz direccional (Baker 
et al., 2002). 
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A luz pode igualmente ser refractada e a este fenómeno físico dá-se o nome de refracção. A refracção sucede 

quando a luz passa de um meio para outro diferente e se dá uma mudança de direcção e variação na 

velocidade de propagação dos raios de luz (Figura 1.16) (Ryer, 1998). Este fenómeno é dependente de dois 

factores: o ângulo de incidência dos raios de luz, i, e o índice de refracção, n, do material (Ryer, 1998). Como 

ilustra a Figura 1.17, um raio de luz incidente com um ângulo θ em relação à normal da superfície, atravessa o 

vidro num ângulo θ’ e sai novamente com um ângulo θ, quando a superfície de saída é paralela à de entrada. 

Na Figura 1.16, é ainda de notar que quando os raios de luz penetram perpendicularmente à superfície do vidro 

a sua trajectória não é alterada, e que a partir de um determinado ângulo de incidência (ângulo critico, ic) ocorre 

reflexão interna total (Ryer, 1998). O próprio índice de refracção está também relacionado com o comprimento 

de onda. Os prismas usam vidro com um elevado índice de refracção para explorar a variação da refracção com 

o comprimento de onda. Esta dispersão angular permite a separação do espectro e, por isso, pode causar a 

ocorrência de arco-íris (Figura 1.18). 

 

 

Figura 1.16 – Refracção e reflexão interna total (Adaptado de 
Ryer, 1998). 
 

 

 

 

Figura 1.17 – Refracção 
através de um vidro 
comum (Adaptado de 
Ryer, 1998). 

 

 

 

Figura 1.18 – Refracção através de um 
prisma (Adaptado de Ryer, 1998). 

 

 

Quando a luz é difractada dá-se o nome de difracção. Como ilustra a Figura 1.19, a difracção consiste no desvio 

sofrido pelas ondas de luz ao passar por um obstáculo, como as bordas de um orifício ou de uma fenda estreita 

(Ryer, 1998). O ângulo de difracção, θ, depende directamente do comprimento de onda da energia radiante, λ, 

e do diâmetro da abertura do orifício, D, e é definido por: θ = λ / D. (Ryer, 1998) 

 

 
Figura 1.19 – Difracção (Ryer, 1998). 

 

 

Estes fenómenos podem ocorrer em materiais opacos, semi-transparentes ou transparentes. Em materiais 

opacos apenas se dão os fenómenos físicos da reflexão e da absorção (Figura 1.20). Sendo que nestes a 
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transmitância é nula, a luz reflectida é igual à incidente menos a absorção de luz. Em materiais opacos a 

absorção ocorre à superfície. Uma superfície opaca iluminada por uma luz branca pode absorver mais ou 

menos as radiações coloridas que esta luz emite. A superfície irá surgir como negra se absorver todas as 

radiações (reflectância será mínima), ou branca se as reflectir todas (reflectância será máxima). Porém, a cor de 

uma superfície não se deve apenas às suas características de reflectância espectralmente selectiva mas 

também à composição espectral da iluminação.  

 

Em materiais transparentes ou semitransparentes, a luz incidente é reflectida, transmitida e absorvida (Figura 

1.21). No fenómeno físico de transmissão pode ocorrer a refracção ou difracção da luz. Em materiais 

transparentes, a absorção ocorre no corpo do material e é dependente da sua espessura. 

 

 
Figura 1.20 – Material opaco (Adaptado de Baker et al., 2002). 

 
Figura 1.21 – Material transparente (Adaptado de Baker et al., 
2002). 

 

 

 

1.3.3 Definições e conceitos das principais grandezas fotométricas 

 

Com o objectivo de melhor compreender a quantificação da luz foram descritas algumas das definições e 

conceitos das principais grandezas fotométricas relativas à iluminação natural. 

 

A grandeza fotométrica pela qual se quantifica a luz recebida por uma superfície é denominada de iluminância 

ou nível de iluminação (E) (Figura 1.22). A iluminância de uma superfície é a razão entre o fluxo luminoso1 

incidente e a área iluminada, e exprime-se em lux ou em lúmens por unidade de área (lm/m2). Esta depende 

unicamente da intensidade luminosa2 da fonte e das condições de incidência. 

 

                                                             
1 O fluxo luminoso é a quantidade de radiação total emitida por uma fonte luminosa dentro dos limites que produzem estímulos 

visuais, e é expresso em lúmens (lm) (Vianna et al., 2004).  
2 A intensidade luminosa de uma fonte, medida em candelas (cd), é o fluxo luminoso emitido pela fonte por unidade de ângulo 

sólido, ou seja, é a propriedade de uma fonte emitir luz num dado sentido. Cada fonte luminosa tem uma certa intensidade 

num determinado sentido (Hopkinson et al., 1966). 
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A iluminação ou a incidência de fluxo luminoso sobre uma superfície não provoca, por si só, qualquer resposta 

visual. A sensação de luminosidade ou brilho é decorrente da reflexão deste fluxo luminoso por uma superfície 

ou pode também resultar pelo próprio objecto ser uma fonte primária de luz (por ex. o sol). 

 

Contudo, é necessário distinguir os aspectos objectivos e subjectivos do brilho. Entende-se por brilho subjectivo 

ou aparente de um objecto quando este é percepcionado e avaliado por um observador humano, ou seja, 

quando está presente o mecanismo de sensibilidade de adaptação3 inerente à visão humana. O brilho físico de 

um objecto refere-se à medição do brilho por um fotómetro, que ao contrário do olho humano não se adapta 

aos ambientes. A grandeza fotométrica luminância (L) é utilizada para especificar a quantidade física de brilho e 

a sua unidade é candela por metro quadrado (cd/m2). Esta grandeza oferece uma noção quantitativa da 

impressão visual do observador que olha numa determinada direcção para uma fonte de luz ou para uma 

superfície iluminada (Figura 1.22). A luminância de uma superfície depende não só da iluminação que recebe 

como também das suas propriedades de reflectância. As características reflectoras de uma superfície 

dependem da sua cor e textura. 

 
Figura 1.22 – Ilustração dos conceitos de iluminância e luminância (Adaptado de Lechner, 2001). 

 

 

A seguinte expressão relaciona os três conceitos de luminância, iluminância e reflectância expostos 

anteriormente: 

 

Luminância (cd/m2) = iluminância (lm/m2 ou lux) x reflectância. 

 

 

 

 

                                                             
3 A adaptação é uma característica dominante da visão humana e consiste na capacidade que o olho tem de ajustar-se 

automaticamente às diferentes luminâncias dos objectos (Vianna et al., 2004). Deste modo, “uma certa quantidade de fluxo 

luminoso, que estimula a retina em determinadas circunstâncias, produzirá uma sensação de brilho diferente da originada pela 

mesma quantidade de fluxo, noutras circunstâncias” (Hopkinson et al., 1966). 



16 

1.3.4 Factores e parâmetros de desempenho 

 

Existem diversos factores e parâmetros que permitem a avaliação do desempenho de projectos de iluminação 

natural, em ambos os aspectos quantitativos e qualitativos da luz obtida no espaço interior dos edifícios. De 

entre estes factores e parâmetros podem enumerar-se os seguintes: os níveis de iluminação (iluminâncias e 

Factor de Luz do Dia), a distribuição e uniformidade de iluminâncias, o encadeamento e o Índice de 

Encadeamento, e as propriedades de cor da luz (Santos, 2007). 

 

O principal parâmetro quantitativo referente a um projecto de iluminação natural é o nível de iluminação dos 

espaços interiores do edifício e em particular nos vários planos de trabalho. Porém, a quantificação dos níveis 

de iluminação de natural nos edifícios é dificultada pela variabilidade da luz do dia. Em climas onde predominam 

com grande frequência condições de céu limpo, a quantificação da luz natural é simples. Esta é quantificada 

pela medição dos níveis de iluminação interiores e é expressa em lux. 

 

Por outro lado, em climas onde as modificações de nebulosidade são frequentes, a especificação quantitativa 

da luz do dia é dificultada. Em condições de céu encoberto, a quantificação da luz natural é feita em termos de 

Factor de Luz do Dia (FLD). O FLD consiste na razão entre a iluminância num dado ponto interior (Eint.) e a 

iluminância simultaneamente disponível no exterior num plano horizontal desobstruído (Eext.) e expressa-se 

habitualmente em percentagem (Hopkinson et al., 1966). O FLD é dado pela seguinte expressão: 

 

FLD (%) = (Eint. / Eext.) x 100 

 

Mesmo com a variação de nebulosidade, o FLD permanece constante, pois a variação de iluminância no 

exterior reflecte-se simultaneamente nos níveis de iluminação interiores. Este parâmetro expressa assim a 

eficácia de um determinado compartimento ou espaço em termos de iluminação natural. Na Tabela 1.1 são 

indicados os níveis gerais ou mínimos recomendados de Factor de Luz do Dia (FLD) em edifícios. 

 

Tipo de edifício Localização Média do factor 
de luz do dia 

(%) 

Factor de luz 
do dia mínimo 

(%) 
Aeroportos Zonas de recepção 2 0,6 

Zonas de circulação 2 0,6 
Escritórios Zonas de recepção 2 0,6 

Salas 3 1 

Salas de desenho 5 2,5 
Bibliotecas Arquivos 3 1 

Áreas de leitura 6 1,5 
Museus e galerias de arte Geral 5 1 
Escolas Salas de aula 5 2 

Halls 1 0,3 
Residencial Quartos e salas 1,5 0,5 

Cozinhas 2 0,6 

Tabela 1.1 - Factor de Luz do Dia em edifícios: níveis médios e mínimos recomendados (CIBSE, 
1987, cit. in Baker et al., 2002). 
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Embora sejam parâmetros eficazes na especificação quantitativa da luz natural no interior dos edifícios, os níveis 

de iluminação interiores e FLD não avaliam o grau de conforto ou desconforto visual destes mesmos espaços. 

Deste modo, é necessário recorrer a outros parâmetros de desempenho capazes de avaliar a qualidade da 

iluminação natural no interior dos edifícios. 

 

Através do conhecimento da distribuição e da uniformidade das iluminâncias num espaço interior é de certa 

forma possível entender a qualidade do ambiente visual deste espaço. No entanto, uma distribuição uniforme de 

iluminâncias não garante a ausência de encadeamento e contrastes excessivos. 

 

O encadeamento é um fenómeno subjectivo e, assim sendo, expressa uma sensação visual. Este fenómeno 

resulta da presença de fontes de brilho excessivo no campo visual e, por isso, constitui um efeito visual 

indesejável. A ocorrência de contrastes excessivos de luminâncias pode também resultar em encadeamento. O 

encadeamento tem duas causas principais: directamente, a partir da visão directa da fonte de luz ou 

indirectamente, através da reflexão desta mesma fonte em direcção ao campo visual. Este fenómeno ocorre 

principalmente em espaços interiores mal iluminados, devido à ocorrência de contrastes excessivos de 

luminâncias entre o interior e a visão directa de grandes áreas de céu excessivamente brilhante. Assim sendo, 

quanto maior for a iluminação interior dum compartimento, menor será o encadeamento provocado pela 

visualização de um céu brilhante. 

 

Existem dois tipos de encadeamento: o encadeamento de incapacidade e o encadeamento de desconforto 

(Hopkinson et al., 1966). O encadeamento de incapacidade causa uma redução directa na capacidade de ver 

os objectos no campo visual, sem necessariamente causar incómodo. O encadeamento de desconforto causa 

incómodo devido à presença de fontes excessivamente brilhantes no campo de visão, provocando sensações 

de desatenção, fadiga e também de dor. Mas, no entanto, não há uma redução de importância significativa na 

capacidade de visão.  

 

Como fenómeno subjectivo ou expressão de uma sensação, o encadeamento não pode ser quantificado. 

Contudo, os factores físicos decorrentes dessa sensação podem ser quantificados e relacionados com a 

magnitude da sensação avaliada pelo próprio indivíduo. O Índice de Encadeamento, calculado em função 

desses factores físicos (tamanho e posição das janelas, luminância do céu, luminância média do interior, 

reflectância dos interiores, etc.), representa o parâmetro numérico do grau de desconforto com probabilidades 

de se fazer sentir num determinado ambiente interior (Hopkinson et al., 1966). O Índice de Encadeamento 

possibilita deste modo controlar e limitar o desconforto visual. 

 

As propriedades de cor da luz são também importantes na avaliação da qualidade do ambiente visual de um 

espaço interior. Este aspecto é particularmente relevante em ambientes iluminados por luz artificial e luz natural 

simultaneamente, onde o espectro da iluminação artificial deverá assemelhar-se ao da luz diurna. 
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1.3.5 Requisitos para uma boa visão 

 

Um bom projecto de iluminação natural visa obter um ambiente visual interior adequado que assegure as 

condições de iluminação necessárias à realização de diferentes tarefas com eficácia e precisão, e, 

simultaneamente, que proporcione conforto visual e o bem-estar dos seus utilizadores. Em suma, este objectivo 

traduz-se em proporcionar uma boa visão. 

 

Uma boa visão é não só resultado de uma boa vista, como também de uma boa iluminação. Ou seja, a 

capacidade de reconhecer pormenores subtis, designada por acuidade visual4, está directamente relacionada 

com a luminância dos objectos, sendo a acuidade visual de qualquer indivíduo melhor sob uma boa iluminação. 

 

Uma boa iluminação requer que se dê igual atenção aos aspectos quantitativos e aos aspectos qualitativos da 

iluminação. A existência de níveis de iluminação necessários e adequados à realização de diferentes tarefas 

visuais constitui a principal exigência quantitativa. Contudo, uma boa iluminação não se resume apenas à 

quantidade de luz necessária, uma adequada distribuição da luz é igualmente importante para a obtenção de 

uma ambiente visual confortável. 

 

A distribuição da luz deve ser uniforme e sem contrastes excessivos, no entanto, pode ser aceitável a existência 

de algum encadeamento. Uma iluminação excessivamente uniforme, embora não sendo prejudicial, não se 

torna agradável e pode até conduzir ao cansaço e à falta de atenção dos indivíduos na realização das diversas 

tarefas. A percepção visual é melhor quando o objecto, sobre o qual deverá concentrar-se a atenção, é o mais 

brilhante de todo o campo visual sendo a visão pior, quando os objectos estranhos são muito mais brilhantes do 

que a tarefa visual essencial. 

 

No entanto, é necessário garantir que o encadeamento seja controlado e que não ocorra excesso de brilho, pois 

estes são a principal causa de desconforto visual em espaços iluminados por luz natural. Embora a presença de 

brilho intenso seja um dos factores que mais aperfeiçoe a visão, um brilho intenso indesejável pode causar a 

diminuição da acuidade visual (Hopkinson et al., 1966). Segundo Vianna et al. (2004), a proporção de 

iluminâncias desejável para se atingir o conforto visual entre a tarefa visual e o seu entorno imediato é de 3 para 

1, entre a tarefa visual e o campo visual periférico é de 10 para 1, e entre dois pontos do local é de 40 para 1. 

 

Em suma, os requisitos para uma boa visão são: níveis de iluminação adequados no plano de trabalho, uma 

adequada distribuição e equilíbrio das iluminâncias e a atenuação dos problemas de encadeamento e a 

ausência de contrastes excessivos. 

 

 

 

 

                                                             
4 “A acuidade visual inerente aos olhos de qualquer indivíduo é uma função do seu sistema óptico, da condição física da retina 

e também da inteligência do cérebro ao interpretar os sinais visuais recebidos pelos olhos.” (Hopkinson et al., 1966) 
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1.4 Estratégias básicas de iluminação natural 
 

Na fase inicial de qualquer projecto de arquitectura devem ser consideradas diversas estratégias básicas de 

aproveitamento de luz natural que podem em muito melhorar a quantidade e qualidade da iluminação natural 

obtida no interior dos edifícios. Para além da preocupação em proporcionar um ambiente de conforto visual 

interior, estas estratégias devem também ter em conta dois aspectos essenciais com implicações ao nível do 

conforto térmico e do consumo energético dos edifícios. Em primeiro lugar, devem considerar os potenciais 

ganhos e perdas térmicas através dos vão envidraçados. O segundo aspecto diz respeito à diminuição do 

consumo energético do edifício, ao reduzir ou eliminar o uso de iluminação artificial durante o dia, e ao diminuir 

o recurso à climatização mecânica resultante da minimização das necessidades de aquecimento e 

arrefecimento do edifício. 

 

Nas estratégias básicas de iluminação natural devem ser referenciados aspectos como a orientação e a forma 

do edifício, a planificação do espaço interior, a cor, a iluminação lateral e a iluminação zenital.  

 

 

Orientação 

 

A opção por uma boa orientação e um espaçamento correcto entre os edifícios é um ponto de partida para 

alcançar uma melhor iluminação natural, como também um melhor desempenho térmico dos edifícios. Tanto em 

termos de iluminação como de aquecimento e arrefecimento, a orientação óptima dos edifícios é ao longo de 

um eixo este-oeste, ou seja, com as fachadas de maior área orientadas a sul e a norte e sendo a orientação sul 

preferível à de norte (Figura 1.25). Como ilustra o gráfico da Figura 1.23, em latitudes europeias as fachadas 

orientadas a sul recebem pelo menos três vezes mais radiação solar no Inverno do que as fachadas orientadas 

a este e a oeste, e no Verão a situação é oposta (ACE et al., 2001). Deste modo, a fachada orientada a sul (no 

hemisfério norte) terá um desejado ganho solar máximo nos meses de Inverno e as fachadas de menor área, 

orientadas a este e oeste, um ganho solar máximo durante o Verão. 

 

 
Figura 1.23 – Radiação solar diária para a latitude 42ºN (Balcomb et 
al.,1987, cit. in Lechner, 2001). 
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Nas fachadas orientadas a sul, para além da incidência de luz solar praticamente ao longo de todo o dia e ano, 

a entrada de luz solar directa através dos vão envidraçados é mais fácil de controlar, pois as altitudes solares 

são mais elevadas nesta orientação (Figura 1.24 e Figura 1.25). As orientações este e oeste são as menos 

favoráveis. Para além da radiação solar ser máxima durante o Verão e menor no Inverno, apenas recebem luz 

solar durante metade do dia. Porém, a pior desvantagem é que o sol de este e oeste, de baixas altitudes 

solares, dificulta o controlo da entrada de luz solar directa e, consequentemente, provoca problemas de 

encadeamento. As fachadas orientadas a norte (no hemisfério norte), tanto no Verão como no Inverno, recebem 

muito pouca radiação. No entanto, a luz de norte (luz difusa do céu), branca e fria, é recomendável em 

ambientes de trabalho devido à sua constância e por não originar grandes problemas de encadeamento. Por 

vezes, em climas quentes, a orientação norte é escolhida em relação à orientação sul. 

 

 
Figura 1.24 – Representação em planta da trajectória 
do sol em diferentes épocas do ano desde o 
amanhecer ao pôr-do-sol (Lechner, 2001). 

 
Figura 1.25 – Edifício orientado segundo o eixo este-oeste, ou seja, com as 
fachadas de maior área orientadas a sul e a norte (Baker et al., 2002). 

 

Assim como os edifícios, os seus espaços interiores devem ser posicionados e orientados adequadamente, ou 

seja, de acordo com as suas necessidades de iluminação, aquecimento e arrefecimento, com o fim de 

minimizar o consumo total de energia do edifício. Deste modo, os espaços que têm uma ocupação diurna 

contínua e como tal requerem aquecimento permanente, devem ser orientados a sul para poderem aproveitar os 

ganhos solares assim como disporem de iluminação natural ao longo da maior parte do dia. Os compartimentos 

que necessitem de aquecimento apenas intermitente podem ter orientações menos favoráveis, e os que 

precisam de arrefecimento devem estar orientados a norte. Todos os espaços, e particularmente nos quais a 

iluminação natural é importante, devem estar localizados junto de paredes exteriores ou da cobertura do edifício. 

 

Satisfazer as necessidades de cada espaço e, simultaneamente, cumprir os requisitos funcionais inerentes a 

qualquer tipo de edifício requer habilidade e tem grande influência na forma do edifício. 

 

 

Forma  

 

A forma do edifício é determinante na definição da área em planta que terá acesso à luz natural. Geralmente, em 

edifícios em altura, é apenas conseguida uma boa iluminação natural nas zonas à distância de 4,5 metros da 

fachada exterior, e uma iluminação natural parcial nos 4,5 metros seguintes (Figura 1.26) (Lechner, 2001). 
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Figura 1.26 – Plantas típicas de edifícios de serviços que ilustram a quantidade de superfície que desfrutará de iluminação natural 
(Adaptado de Lechner, 2001). 
 

A solução para obter uma melhor e maior exposição dos edifícios à luz natural passa pela introdução de átrios, 

galerias ou pátios no desenho dos edifícios. Estes possibilitam o aumento da área em planta do edifício que terá 

acesso à luz natural (Figura 1.26). Porém, a adopção destas soluções é de certo modo influenciada pelo clima. 

Em climas frios não é aconselhável a adopção da solução de pátios abertos, pois estes expõem uma grande 

área da superfície do edifício às condições climáticas exteriores, o que conduz a perdas de calor excessivas. 

Para além disso, o espaço exterior não será utilizado durante a maior parte do ano. Deste modo, a introdução 

de pátios será mais adequada em climas temperados e quentes.  

 

Por outro lado, em climas frios a solução de átrio ou galeria encerrados através de uma cobertura envidraçada 

podem contribuir para um desenho solar passivo do edifício, reduzindo as necessidades de aquecimento e 

arrefecimento. Durante os meses de Inverno proporcionam um aumento da temperatura e constituem uma 

protecção contra a chuva e vento. No Verão será por vezes necessário a utilização de sombreamento para 

prevenir o sobreaquecimento. 

 

 

Planificação do espaço 

 

A distribuição dos espaços interiores do edifício deve respeitar as necessidades funcionais da tipologia do 

edifício em causa, assim como, satisfazer as necessidades de cada espaço relativamente à sua orientação 

ideal. Em edifícios não residenciais, e em particular em edifícios de escritórios, o uso do conceito de planta livre 

permite uma melhor distribuição da luz em profundidade. Se houver necessidade de compartimentar o espaço e 

proporcionar privacidade acústica, devem ser utilizadas divisões em vidro com o fim de não obstruir a 

passagem de luz natural. Quando a privacidade visual é também necessária, a utilização de estores venezianos 

ou de vidros translúcidos é uma solução ao problema. 

 

 

Cor 

 

A cor das superfícies influência não só a quantidade como a qualidade de luz nos espaços interiores. De um 

modo geral, as cores claras têm uma maior reflectância, enquanto as cores escuras têm uma maior absorção. 

Por isso, devem-se utilizar cores claras, não só no interior como no exterior dos edifícios, para possibilitar uma 

maior reflexão da luz em direcção ao interior destes, fazendo-a chegar o mais longe possível. Os espaços 

interiores de cores claras reflectem e difundem a luz em maior profundidade, alcançando assim níveis mais 

elevados de iluminação e consequentemente a redução de sombras escuras e de contrastes de claridade 

excessivos. 
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O tecto e as paredes de um compartimento são as superfícies com maior importância na reflexão da luz num 

espaço interior e, por isso, devem ter reflectâncias elevadas (cores claras). O chão e o mobiliário, como 

reflectores secundários, podem ter factores de reflexão mais baixos (cores escuras). 

 

 

Iluminação lateral 

 

De um modo geral, à aplicação de uma janela convencional estão associados uma série de inconvenientes, tais 

como níveis de iluminação máximos na zona interior exactamente junto ao vão envidraçado, descendo 

rapidamente até níveis desadequados para a maioria das tarefas visuais à medida que nos afastamos do vão. A 

luz solar directa que penetra através das janelas é também com frequência uma fonte de encadeamento e de 

sobreaquecimento no Verão. No entanto, o correcto dimensionamento e posicionamento das janelas pode 

reduzir ou até eliminar alguns destes problemas. Deste modo, os projectos de iluminação natural devem ter 

conta as seguintes estratégias para o desenho de janelas (Lechner, 2001): 

 

i) Localizar preferencialmente as janelas em fachadas orientadas a sul (no hemisfério norte). Apesar da forma e 

orientação do edifício condicionar a localização das janelas, é de referir que de um modo geral a orientação 

preferencial é a sul, no hemisfério norte, e a norte, no hemisfério sul. No entanto, a escolha da orientação ideal 

depende das condições climáticas típicas do local e do tipo de luz que se pretende obter. Quando orientadas a 

sul (no hemisfério norte), os vãos envidraçados permitem um fácil controlo da penetração de luz solar directa, 

proporcionam níveis mais elevados de iluminância ao longo do dia e do ano, e ganhos solares durante o 

Inverno. Se orientadas a norte (no hemisfério norte), oferecem uma luz menos intensa, mas mais difusa e 

constante. As orientações a este e a oeste devem ser evitadas devido à dificuldade de controlar os raios solares 

de baixas altitudes e ainda por captarem mais luz durante o Verão do que no Inverno. 

 

ii) Diferenciar as janelas para a vista e para a iluminação natural. As janelas com o propósito de proporcionar a 

visão para o exterior devem estar posicionadas à altura do nível da visão dos ocupantes, enquanto as janelas 

destinadas à iluminação natural devem ser elevadas com o fim de potenciarem uma iluminação natural óptima 

(Figura 1.27). 
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Figura 1.27 – Divisão do vão envidraçado em duas 
aberturas: abertura inferior destinada à visão para o 
exterior e abertura superior para optimizar a iluminação 
natural (Adaptado de Santos, 2008). 

 

 

iii) Optar por janelas horizontais e situá-las o mais elevadas possível. A utilização de janelas horizontais e 

separadas, em vez de verticais e agrupadas, propicia uma iluminação natural mais uniforme num espaço interior 

(Lechner, 2001). Como ilustra a Figura 1.28, a profundidade útil de um espaço iluminado por luz natural é 

aproximadamente duas vezes a distância desde o plano do chão até ao topo do vão envidraçado, a menos que 

sejam usados sistemas avançados de iluminação natural (Baker et al., 2002). Deste modo, quanto mais elevada 

estiver situada a janela, maior será a penetração de luz natural em profundidade num espaço interior (Figura 

1.29). Por isso, devem-se projectar espaços com pés-direitos relativamente elevados a fim de possibilitar uma 

penetração mais profunda da luz. 

 

Não existe nenhuma regra que dite o tamanho adequado das aberturas a realizar consoante o espaço em 

questão. No entanto, neste dimensionamento devem não só ser considerados os requisitos de iluminação 

interiores, as condições típicas do céu e a orientação do vão, como também os efeitos de perdas de calor, 

ganhos solares, e vistas para o exterior. 

 

Figura 1.28 – Profundidade útil de um espaço iluminando por luz 
natural em função da altura do respectivo espaço (Adaptado de 
Baker et al., 2002). 

Figura 1.29 – Distribuição de luz no compartimento em função 
da altura a que está posicionado o vão envidraçado (Adaptado 
de Baker, 2002). 
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iv) Colocar janelas em mais que uma parede exterior. Para uma melhor distribuição da luz e redução do 

encadeamento, deve-se optar sempre que possível por uma iluminação bilateral (Figura 1.31) em vez da 

iluminação unilateral (Figura 1.30). 

 
Figura 1.30 – Distribuição da 
luz com iIluminação unilateral 
(em planta) (Adaptado de 
Lechner, 2001). 

 
Figura 1.31 – Distribuição da luz com iluminação bilateral (em planta) 
(Adaptado de Lechner, 2001). 

 

 

v) Posicionar as janelas adjacentes às paredes interiores dos compartimentos. As paredes interiores contíguas às 

janelas reflectem a luz incidente atenuando o contraste entre a claridade da janela e a zona envolvente e 

consequentemente reduzem o encadeamento resultante da entrada directa de luz natural (Figura 1.32 e Figura 

1.33). 

 

 
Figura 1.32 – Distribuição da luz em 
planta com uma janela ao centro do 
compartimento (Adaptado de 
Lechner, 2001). 

Figura 1.33 – Distribuição da luz em planta com janelas adjacentes às 
paredes interiores do compartimento (Adaptado de Lechner, 2001). 

 

vi) Chanfrar as arestas interiores das aberturas das janelas. Uma das causas de encadeamento resulta do 

contraste acentuado de luminosidade entre a janela e a parede em que esta está inserida. Quando chanfradas 

as arestas interiores das aberturas é criada uma superfície de transição da luminosidade entre a janela e a 

parede, atenuando o encadeamento (Erro! A origem da referência não foi encontrada.). 

 

vii) Filtrar a luz solar directa. Com o objectivo de minimizar o encadeamento, a luz solar directa pode ser 

difundida e suavizada antes de penetrar no espaço interior através de árvores ou de mecanismos de protecção 

solar. 

 

viii) Utilizar dispositivos de sombreamento solar móveis. A utilização destes sistemas permite não só o controlo 

da entrada directa de luz solar de acordo com as necessidades de cada momento (estação do ano, hora do 

dia, e condições atmosféricas), como também a reflexão da luz solar indirecta e difusa para o interior dos 

edifícios (Figura 1.34). Como consequência, contribuem também para a redução do encadeamento nos 

espaços interiores. Em termos de redução dos ganhos solares, os dispositivos de sombreamento exteriores são 

mais eficazes do que os interiores, pois impedem a entrada de radiação solar através da superfície envidraçada. 
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Figura 1.34 – Exemplo da aplicação de dispositivos de sombreamento solar exteriores móveis, adaptados 
para a situação de Verão, à esquerda, e de Inverno, à direita (Adaptado de Lechner, 2001). 

 

 

 

Iluminação zenital 

 

A iluminação zenital deve constituir um complemento da iluminação lateral. Muitos dos problemas de 

distribuição de luz resultantes da iluminação lateral podem ser solucionados pela admissão de luz zenital. 

Sendo que as aberturas zenitais podem estar localizadas em qualquer parte do plano da cobertura, a 

profundidade dos espaços deixa assim de ser uma limitação. Contudo, à excepção de quando se abrem átrios, 

ou se criam galerias ou pátios, apenas edifícios de um piso ou o piso superior de um edifício de vários pisos 

podem usufruir de iluminação zenital. 

 

À semelhança da iluminação lateral, o desenho de aberturas zenitais requer também algumas estratégias 

básicas, na medida em que se pretende também evitar os problemas associados a qualquer abertura de um 

vão envidraçado, tais como ganhos solares e perdas de calor excessivos, encadeamento provocado pela 

penetração directa de luz solar e pela visão directa do céu, etc. 

 

As estratégias básicas para o desenho de aberturas zenitais devem ser separadas em dois grupos, aberturas 

zenitais horizontais e aberturas zenitais verticais, pois estas apresentam cuidados e características distintas 

(Figura 1.35). 

 

 
Figura 1.35 – Diferentes tipos de aberturas zenitais horizontais e verticais (Adaptado de Lechner, 2001). 

 

 

As aberturas zenitais horizontais apresentam duas vantagens principais. Estas não só proporcionam uma 

iluminação natural bastante uniforme em áreas interiores extensas, como também recebem muito mais luz do 
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que aberturas em planos verticais de fachadas. Contudo, apresentam também inconvenientes como a 

incidência de uma muito maior intensidade de luz solar no Verão do que no Inverno, ao contrário do que é 

desejado. Deste modo, em coberturas é preferível optar por aberturas zenitais verticais em vez de aberturas 

horizontais. No entanto, se a decisão for no sentido de usar aberturas horizontais, devem ser tidas em conta as 

seguintes estratégias (Lechner, 2001): 

 

i) Distribuir de forma regular as aberturas de modo a obter uma iluminação uniforme. 

 

ii) Chanfrar as arestas das aberturas. Esta opção permite aumentar o tamanho aparente das aberturas 

possibilitando uma melhor distribuição da luz e, como consequência, a redução do encadeamento no espaço 

interior. 

 

iii) Posicionar a abertura na zona mais elevada da cobertura. Esta solução pretende que a luz se difunda antes de 

atingir o nível da visão dos ocupantes, evitando assim a ocorrência de grande parte do encadeamento directo 

(Figura 1.36). 

 
Figura 1.36 – Exemplo de uma clarabóia convencional 
situada no topo da cobertura (Lechner, 2001). 

 

 

iv) Utilizar dispositivos de sombreamento e reflectores exteriores. A utilização destes sistemas permite um 

equilíbrio entre a situação de Verão e a situação de Inverno (Figura 1.37). Ou seja, enquanto no Verão se 

pretende controlar a penetração de luz solar directa, no Inverno o objectivo é aumentar a captação de luz solar. 

A utilização de dispositivos móveis ou ajustáveis é mais eficiente e, por isso, preferível em relação aos 

dispositivos fixos. 
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Figura 1.37 – Exemplo da aplicação de dispositivos de 
sombreamento e reflectores exteriores em aberturas 
zenitais (Adaptado de Lechner, 2001). 

 

v) Utilizar reflectores interiores. A utilização de reflectores interiores permite reflectir a luz solar incidente em 

direcção ao tecto e, assim, difundi-la, criando uma iluminação mais uniforme e evitar grande parte do 

encadeamento (Figura 1.38). O uso de vidro translúcido permite também de certa forma obter este efeito. 

 

Figura 1.38 – Exemplo da aplicação de reflectores 
interiores em aberturas zenitais (Lechner, 2001). 

No que diz respeito às aberturas zenitais verticais, estas apresentam em termos de orientação características 

semelhantes às dos vãos envidraçados em fachadas. Por isso, algumas das estratégias básicas a adoptar no 

desenho destas são semelhantes às das janelas convencionais. As estratégias básicas a considerar são as 

seguintes (Lechner, 2001): 

 

i) Orientar as aberturas a sul e/ou a norte. As aberturas zenitais verticais podem estar orientadas em uma ou duas 

direcções. As razões da preferência das orientações sul e norte foram referidas anteriormente nas estratégias 

básicas para o desenho de janelas. 

 

ii) Utilizar um acabamento reflectante no exterior da cobertura. O uso de acabamentos de cores claras de alta 

reflectância permite uma maior reflexão de luz em direcção à abertura zenital. 

 

iii) Utilizar reflectores exteriores. A instalação de reflectores próximo de aberturas zenitais orientadas a norte 

permite o aumento da captação de luz solar (Figura 1.39). 
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Figura 1.39 – Exemplo da utilização de um reflector exterior numa abertura zenital vertical 
orientada a norte (Adaptado de Lechner, 2001). 

 

 

iv) Fazer reflectir a luz captada no tecto e nas paredes interiores. O tecto e as paredes interiores de cor clara 

podem actuar como reflectores e difusores, evitando que a luz solar directa incida directamente sobre as 

superfícies de trabalho e distribuindo mais uniformemente a luz sobre estas (Figura 1.40). 

 

 

Figura 1.40 – Exemplo de uma abertura zenital vertical em que a luz 
captada é reflectida no tecto e paredes interiores antes de atingir o nível 
da visão dos ocupantes (Lechner, 2001). 

 

 

As diversas estratégias referidas para o desenho de aberturas laterais e zenitais de iluminação natural, 

constituem estratégias básicas a adoptar tanto no desenho de aberturas de iluminação natural convencionais 

como também em alguns sistemas avançados de iluminação natural. Ter em consideração as diversas 

estratégias referidas é um ponto de partida para obter um bom desempenho do edifício em termos lumínicos e 

térmicos e, consequentemente, ao nível do conforto e dos consumos energéticos. 
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2. SISTEMAS AVANÇADOS DE ILUMINAÇÃO NATURAL 
 

 

A aplicação de sistemas de iluminação natural é parte constituinte das estratégias de iluminação natural. Os 

objectivos da iluminação natural dividem-se em dois aspectos: quantidade e qualidade. No que diz respeito à 

quantidade, os objectivos são obter, nos meses de Verão, a iluminação estritamente necessária para que não 

seja necessário o uso de iluminação artificial, e captar, nos meses de Inverno, o máximo de luz solar no sentido 

de reduzir as necessidades de aquecimento. Relativamente à qualidade da luz, pretende-se: minimizar o 

encandeamento e os reflexos incómodos, evitar contrastes de claridade excessivos e obter a iluminação mais 

adequada para o espaço em questão. No geral, estes objectivos são difíceis de atingir simplesmente com uso 

de janelas ou aberturas zenitais. Frequentemente o nível de iluminação é excessivo na zona junto à abertura, e 

insuficiente nas zonas mais distantes, criando encadeamento excessivo e uma iluminação não uniforme. 

 

Neste sentido, os sistemas de sombreamento e os sistemas avançados de iluminação natural surgem como um 

meio para reduzir os efeitos negativos das janelas ou outras aberturas e, melhorar o desempenho do edifício em 

termos de aproveitamento da luz natural e, consequentemente, em termos energéticos. O uso de sistemas de 

sombreamento convencionais reduz frequentemente a admissão de luz natural ao interior da divisão. Ao 

contrário destes, os sistemas avançados de iluminação natural têm sido desenvolvidos no sentido de 

proporcionarem níveis mais elevados de luz natural e, simultaneamente, obter um maior controlo da entrada de 

radiação solar directa. 

 

Os principais objectivos dos sistemas avançados de iluminação natural podem resumir-se em: 

▪ Redireccionar a luz natural para as zonas pouco iluminadas (tanto para aumentar o nível de iluminação nessas 

zonas, como para reduzir as diferenças de níveis entre as distintas zonas de um espaço); 

▪ Melhorar a iluminação natural nas zonas de trabalho; 

▪ Evitar ou reduzir a ocorrência de encadeamento e melhorar o conforto visual dos utilizadores; 

▪ Obter sombreamento solar e conforto térmico. 

 

O conhecimento destes objectivos é importante na decisão de aplicar ou não um sistema de iluminação natural. 

Não existe um método de como seleccionar o sistema de iluminação mais apropriado para uma determinada 

situação. No entanto, existem alguns parâmetros chave a considerar que podem facilitar a tomada de decisão 

sobre o sistema a adoptar. Em primeiro lugar, é necessário conhecer as condições de luz natural do local 

(latitude, clima e envolvente) e a função e configuração da abertura em causa. Em seguida, é importante 

compreender todas as propriedades do sistema. A função e os parâmetros de desempenho do sistema são os 

que têm maior relevância no seu desempenho, mas os custos e a integração no edifício têm também um papel 

importante. Durante este processo é essencial ter presente os objectivos da iluminação natural, assim como, a 

implicação das estratégias de iluminação natural no desenho arquitectónico.  

 

Existem diversas formas de classificar os sistemas avançados de iluminação natural. A classificação utilizada 

baseia-se nas características geométricas dos sistemas, sendo estes agrupados em três grupos: sistemas 

reflectores, elementos integrados em envidraçados e sistemas de transporte de luz. Os sistemas reflectores, 
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como o nome indica, são reflectores posicionados exteriormente ou interiormente em relação ao pano do 

envidraçado. Estes, à escala da abertura a que estão associados, têm um grande impacto na arquitectura do 

edifício. Os elementos integrados em envidraçados são constituídos por dispositivos em miniatura ou em micro 

escala (estores venezianos, vidros prismáticos, laser-cut panels, filmes holográficos, aerogels), posicionados 

num plano paralelo a poucos milímetros de um vidro simples ou entre panos de um vidro duplo. Os sistemas de 

transporte de luz concentram e transportam a luz natural durante longas distâncias para zonas interiores do 

edifício, por meio de fibras-ópticas ou túneis de luz. 

 

Seguidamente apresenta-se uma descrição de diferentes sistemas avançados de iluminação natural existentes 

no mercado e ainda em fase de desenvolvimento ou protótipo. Na descrição de cada sistema são abordados os 

aspectos relativos às características e princípios físicos em que é baseado, à sua aplicação e ainda são 

ilustrados exemplos de aplicação. 

 

 

 

2.1 Sistemas reflectores 

 

2.1.1 Palas reflectoras 

 

Características e princípios físicos 

 

Existe uma grande variedade de tipos de palas reflectoras resultante do grande número de parâmetros 

geométricos e construtivos que podem ser ajustados para satisfazer diferentes aplicações. De um modo geral, 

as palas reflectoras são compostas por um deflector horizontal ou próximo da horizontal, posicionado no interior 

e/ou exterior da fachada do vão envidraçado. Como ilustra a Figura 2.1, o elemento horizontal da pala é 

normalmente colocado acima do nível da visão dos ocupantes, dividindo a janela em duas aberturas: uma 

abertura que permite a visão para o exterior e uma abertura superior para potenciar a iluminação natural. Este 

sistema funciona como um sistema duplo de iluminação natural pois o elemento horizontal proporciona 

simultaneamente protecção solar e protecção contra o encadeamento directo do céu, e redirecciona a luz 

natural incidente na parte superior da pala para o interior dos edifícios). 

 
Figura 2.1 - Princípio de funcionamento de uma pala 
reflectora convencional (Santos, 2007). 
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As palas reflectoras devem ser especificamente concebidas de acordo com a orientação da janela, 

configuração do compartimento e latitude e clima do local onde vão ser aplicadas. As suas dimensões e 

posição na fachada serão sempre um compromisso entre os requisitos de luz natural e de sombreamento. 

Normalmente, quanto menor é a altura a que está posicionada a pala reflectora, maior será o encadeamento 

provocado e a quantidade de luz reflectida em direcção ao plano do tecto (IEA, 2000). A profundidade de uma 

pala reflectora exterior deve ser a distância na vertical desde o plano de trabalho à pala reflectora, enquanto a 

profundidade de uma pala reflectora interior deve ser igual à altura da abertura superior da janela (IEA, 2000). 

 

Em termos de posição, as palas exteriores são preferíveis às interiores, pois para além de aumentarem a 

exposição a áreas de luminância elevada próximas do zénite do céu, sombreiam a zona próxima do vão 

envidraçado e, por consequência, proporcionam uma iluminação natural mais uniforme. Por outro lado, as palas 

reflectoras interiores têm tendência a reduzir a quantidade de luz recebida no interior do compartimento. 

 

Usualmente, as palas reflectoras são sistemas fixos, mas por vezes incorporam sistemas de lamelas orientáveis 

através de um eixo horizontal de acordo com a posição do sol. Como ilustra a Figura 2.2, quando a pala é 

inclinada no sentido descendente, aumenta a zona sombreada envolvente ao vão e reduz o nível de luz 

reflectida para o tecto, e quando é inclinada no sentido ascendente, reduz o sombreamento e melhora a 

penetração de luz reflectida. Contudo, uma pala horizontal atinge normalmente o melhor equilíbrio entre as 

necessidades de sombreamento e de distribuição de luz natural (Figura 2.3). 

 

 
Figura 2.2 – Secção em corte de uma pala reflectora 
interior/exterior, ilustrando como a inclinação da pala no 
sentido descendente e ascendente influenciam o 
sombreamento e a reflexão de luz (Adaptado de IEA, 2000). 

Figura 2.3 - Secção em corte de uma pala reflectora horizontal 
interior/exterior, ilustrando a penetração dos raios de luz no Verão 
e Inverno (Adaptado de IEA, 2000). 

 

 

Na generalidade, as palas reflectoras não aumentam o Factor de Luz do Dia nos compartimentos quando 

comparadas com janelas convencionais (da mesma dimensão) (Baker et al., 2002). No entanto, em algumas 

situações, o uso de palas reflectoras exteriores pode aumentar a quantidade total de luz natural no interior dos 

compartimentos, devido ao aumento de exposição a áreas de luminância elevada próximas do zénite do céu 

(Littlefair, 1996, cit. in IEA, 2000). 

 

O acabamento da superfície superior das palas reflectoras tem bastante influência na eficiência e na direcção da 

luz redireccionada do seu topo para o plano do tecto. Assim sendo, este deve ser especular e de cor clara de 

modo a reflectir a máxima quantidade de luz. 
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Em seguida, apresentam-se dois sistemas avançados de palas reflectoras. As palas reflectoras anidólicas são 

sistemas fixos compostos por um reflector anidólico horizontal. O reflector tem uma geometria curva que permite 

redireccionar a luz solar em direcção ao plano do tecto e em maior profundidade, quando comparado com uma 

pala reflectora convencional (Figura 2.4 e Figura 2.5). 

 

 
Figura 2.4 - Pala reflectora interior convencional 
(Adaptado de Baker et al., 2002). 

 

Figura 2.5 – Pala reflectora interior anidólica (Adaptado de 
Baker et al., 2002). 

 

 

O sistema de palas reflectoras ajustáveis consiste numa pala reflectora fixa, em forma de câmara, que incorpora 

um filme plástico reflectante interligado a um rolo monitorizado (Figura 2.6) (IEA, 2000). O ajuste deste sistema 

de acordo com o movimento aparente do sol, possibilita a reflexão de luz para o interior do edifício de qualquer 

ângulo de altura solar. 

 

Figura 2.6 – Pala reflectora monitorizada adaptada a uma situação de 
Inverno e a uma situação de Verão (IEA, 2000). 

 

 

Aplicação 

 

As palas reflectoras têm um grande impacto na aparência interna e/ou externa da fachada do edifício, intervindo 

no desenho arquitectónico e estrutural do edifício e devendo por isso ser consideradas desde a fase inicial do 

processo de projecto. 
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A sua utilização é mais adequada em climas ensolarados e em compartimentos profundos orientados a sul, no 

hemisfério norte, e a norte, no hemisfério sul. Em climas de céus permanentemente encobertos e em 

compartimentos orientados a este ou oeste, a sua utilização não é eficaz. Nestas orientações, grande parte das 

palas reflectoras permite a penetração de luz solar directa de baixas altitudes solares através da abertura 

superior da janela, o que pode gerar encadeamento e desconforto nos ocupantes. Em resultado, pode ser 

necessária a utilização de dispositivos adicionais de sombreamento. 

 

 

 

2.1.2 Aberturas zenitais anidólicas 

 

Características e princípios físicos 

 

Como o nome indica, as aberturas zenitais anidólicas constituem um sistema de iluminação natural anidólico. O 

termo “anidólico” é um sinónimo de “não formação de imagem”, construído a partir de duas palavras do grego 

antigo – an = sem; eidolon = imagem (Baker, 2002). Os princípios do campo da óptica anidólica podem ser 

usados para desenvolver sistemas que maximizam o aproveitamento de luz natural proveniente da abóbada 

celeste, capturando, concentrando e transmitindo a luz para o interior dos compartimentos com perdas 

mínimas. 

 

Como tal, as aberturas zenitais anidólicas de alta selectividade angular permitem captar luz difusa de grande 

parte da abóbada celeste, sem admitir a penetração de luz solar directa (IEA, 2000). Estes sistemas são 

compostos por dois elementos anidólicos e por um terceiro elemento reflector que faz a ligação entre ambos 

(Figura 2.7). 

 

O primeiro elemento (elemento colector) consiste num concentrador parabólico composto (CPC) - linear, 

bidimensional e não formador de imagem - cujo eixo longitudinal está orientado a este-oeste. Tirando partido da 

propriedade de selectividade angular acentuada, a abertura de entrada do colector deve estar orientada e 

inclinada a norte no hemisfério norte e a sul no hemisfério sul, sendo concebida de maneira a que o seu sector 

de admissão inclua toda a parte do céu entre o horizonte e a posição mais elevada do sol durante o ano (Figura 

2.8) (Baker, 2002). O ângulo do sector de admissão e o ângulo de inclinação da entrada do colector dependem 

da latitude do local onde o sistema vai ser aplicado. A protecção solar é complementada com uma série de 

lamelas fixas posicionadas verticalmente sobre a abertura. O segundo elemento (elemento emissor) consiste 

num desconcentrador parabólico composto (DPC), semelhante ao anterior, e é colocado no final da abertura 

emissora. 

 

O fluxo de luz natural é captado pelo colector e direccionado para baixo pelo elemento reflector, sendo depois 

orientado e distribuído para o interior do compartimento pelo elemento emissor. A superfície dos vários 

elementos constituintes do sistema é revestida com folhas de alumínio anodizado de elevada reflectância 

especular. Para impedir a acumulação de poeira e sujidade no interior do sistema, o sistema é encerrado por 

panos de vidro na abertura de entrada e de saída. 
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Figura 2.7 – Secção em corte de uma abertura zenital anidólica 
(Adaptado de IEA, 2000). 

Figura 2.8 – Sector de admissão de uma abertura zenital 
anidólica (Adaptado de IEA, 2000). 

 

Por serem orientados a norte (no hemisfério norte) e por apresentarem uma protecção eficiente contra a possível 

incidência de radiação solar directa, estes sistemas previnem a ocorrência de encadeamento directo e de 

sobreaquecimento no interior dos edifícios. 

 

 

Aplicação 

 

Estes sistemas são concebidos para ser usados em coberturas de edifícios, de um único piso ou no último 

andar de vários pisos, ou ainda em coberturas de espaços átrio de edifícios. Por isso, devem ser desenhados 

como parte integrante do sistema da cobertura do edifício, integrando os projectos de arquitectura e estrutura 

do edifício desde a sua fase inicial. 

 

 

Exemplos de aplicação 

 

Este tipo de sistema não foi ainda aplicado num edifício real. Porém, simulações numéricas indicam o aumento 

significativo do Factor de Luz do Dia quando comparado com abertura zenitais convencionais orientadas a norte 

(Baker et al., 2002). 

 

 

 

2.1.3 Estores anidólicos 

 

Características e princípios físicos 

 

Sendo um sistema anidólico, a sua concepção é baseada na óptica não formadora de imagem e é semelhante 

a outros sistemas anidólicos (por ex. aberturas zenitais anidólicas), à excepção do uso de elementos 

tridimensionais e da sua pequena escala que constituem o aspecto inovador deste sistema (IEA, 2000). 

 

Concebidos como um sistema de iluminação natural lateral, os estores anidólicos consistem numa grelha de 

elementos ocos reflectivos, em que cada elemento é composto por dois concentradores parabólicos 
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tridimensionais (Figura 2.9 e Figura 2.10). Os elementos são concebidos com o fim de rejeitar a maior parte da 

luz solar de altitudes elevadas, mas de transmitir a luz difusa de baixas altitudes ou a luz solar típica de Inverno, 

proporcionando assim uma transmissão de luz angularmente selectiva. A luz admitida pelos elementos é 

direccionada para o quadrante superior do compartimento em direcção ao tecto e distribuída horizontalmente, 

dentro dos limites de ±25º à normal da superfície do vão envidraçado, sem criar encadeamento (IEA, 2000). 

 

Os elementos que constituem o sistema podem, em teoria, ser produzidos a qualquer escala e devem ser 

concebidos e optimizados para cada latitude e orientação específica da fachada. 

 

 
Figura 2.9 – Secção de um modelo tridimensional 
computacional do sistema de estores anidólicos (IEA, 
2000). 

 
Figura 2.10 – Fotografia do sistema de estores anidólicos visto a partir do 
interior (IEA, 2000). 

 

 

Aplicação 

 

Tendo como fim controlar e aumentar a penetração de luz solar e controlar os ganhos solares térmicos, este 

sistema é geralmente utilizado em climas ensolarados em fachadas orientadas a sul (no hemisfério norte) ou em 

outras fachadas que tenham uma forte incidência de luz solar. No entanto, também é possível a sua utilização 

em climas de condições de céus predominantemente encobertos. 

 

Na fachada, este sistema pode ser colocado como um painel fixo em toda a extensão de um vão envidraçado 

cujo principal objectivo é captar luz natural, ou pode ser posicionado apenas na parte superior do vão quando 

se pretende manter a vista para o exterior. Em ambas as situações, o sistema deve ser colocado entre dois 

panos de vidro para evitar a acumulação de poeira e sujidade. 

 

 

Exemplos de aplicação 

 

Os estores anidólicos encontram-se em fase de desenvolvimento e não foram ainda usados em edifícios. 

Resultados de medições efectuadas a partir de um modelo experimental à escala real (Figura 2.11) permitem 

concluir que a sua capacidade de redireccionamento e selectividade é promissora em climas amenos e 

ensolarados (IEA, 2000). 
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Figura 2.11 – Modelo experimental à escala 
real que integra o sistema de estores 
anidólicos (IEA, 2000). 
 

 

 

2.1.4 Sistema de sombreamento anidólico reorientador de luz 

 

Características e princípios físicos 

 

Os sistemas de sombreamento anidólicos reorientadores de luz constituem sistemas de sombreamento 

exteriores fixos desenvolvidos com o principal objectivo de melhorar a iluminação natural em edifícios em climas 

ensolarados, e de, simultaneamente, proporcionar sombreamento exterior necessário para a redução dos 

ganhos solares através dos vão envidraçados (Solartran, 2008). 

 

Este sistema é constituído por dois reflectores anidólicos, um reflector inferior de secção em forma de parábola 

e um reflector superior plano, revestidos interiormente por um material altamente reflectante (Figura 2.12). Estes 

conformam uma abertura, protegida por um vidro difusor, por onde é admitida a luz solar directa proveniente de 

um vasto intervalo de direcções. O sistema é concebido para redireccionar a luz admitida para o fundo do 

compartimento dentro de um determinado intervalo angular. Este intervalo pode ser estreito ou amplo conforme 

o objectivo pretendido. No entanto, é desejável que a luz seja direccionada entre a horizontal e 70º acima da 

horizontal, em direcção ao plano do tecto, para garantir que o sistema não provoca encadeamento. 

 

A luz que incide no tecto é reflectida em direcção ao plano de trabalho e parte dela para a zona próxima do vão 

envidraçado, aumentando assim os níveis de iluminação nesta área que normalmente é reduzida devido ao 

sombreamento exterior. Como a luz solar admitida é difundida à entrada do sistema, a distribuição de luz na 

saída é independente da direcção de entrada dos raios de luz e por isso é conseguida uma distribuição de luz 

constante ao longo do dia (Solartran, 2008). 
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Figura 2.12 – Princípio de funcionamento dos 
sistemas de sombreamento reorientadores de luz 
(IEA, 2000). 

 

 

Aplicação 

 

Como referido anteriormente, os sistemas de sombreamento anidólicos reorientadores de luz surgem da 

necessidade de sombrear vãos sem reduzir a iluminação natural em edifícios em climas ensolarados. Um dos 

maiores problemas deste clima reside nos ganhos solares através das janelas, particularmente sérios em vãos 

de fachadas orientadas a este e oeste, e de fachadas orientadas a sul no Inverno (no hemisfério norte). Como 

tal, o uso destes sistemas é mais adequado em vãos com forte incidência de luz solar. Estes devem ser 

instalados a 1/2 ou a 2/3 da altura da janela a ser sombreada (IEA, 2000). Como suporte do sistema são 

incorporados painéis laterais verticais que servem também de sombreamento adicional. 

 

 

Exemplos de aplicação 

 

 

Figura 2.13 - Edifício solar experimental LESO remodelado em 1999, Lausanne (Suiça). Vista exterior 
da fachada anidólica, à esquerda, e secção vertical da fachada, à direita (Fonte: 
http://leso.epfl.ch/e/research_dl_anidolic_facade.html). 
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2.2 Elementos integrados em envidraçados 

 

2.2.1 Vidros prismáticos 

 

Características e princípios físicos 

 

Os vidros prismáticos são constituídos por uma série de prismas de acrílico transparente formando, de um dos 

lados, uma face plana e, do lado oposto, faces prismáticas compondo um padrão regular. Eles diferem 

consoante o ângulo formado entre as faces dos prismas e alguns deles são parcialmente revestidos com um 

filme de alumínio com alta reflectância especular (Figura 2.14).  

 

 
Figura 2.14 – Quatro tipos de vidro prismático disponíveis no 
mercado (Siteco, 2008). 

 
Figura 2.15 – Visualização de luz redireccionada através de um 
vidro prismático. (Compagno, 2002). 

 

Os vidros prismáticos baseiam-se em dois fenómenos físicos, refracção e reflexão interna total, que permitem 

controlar a penetração de luz natural nos edifícios e alterar a direcção dos raios de luz transmitidos (Figura 2.15) 

(IEA, 2000). Deste modo, este sistema pode ser desenhado para reflectir luz vinda de determinadas direcções, 

enquanto transmite luz vinda de outras. A refracção e a reflexão interna total são dependentes de dois factores: 

o ângulo de incidência da luz e o índice de refracção do material (Ryer, 1998). 

 

A Figura 2.16 ilustra um vidro prismático com um ângulo de 90º entre as faces dos prismas. Devido a esta 

geometria, os raios de luz incidentes (na face plana) com inclinações a rondar os ±5º à normal do plano sofrem 

uma reflexão interna total e são rejeitados de volta para o exterior, conforme indicado pela transmitância zero. 

Para todos os outros ângulos, os raios de luz são transmitidos apesar de serem alteradas as suas trajectórias, 

sendo a captação de luz do céu mais eficaz proveniente de zonas próximas do zénite. 
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Figura 2.16 - Transmitância hemisférica direccional 
de um vidro prismático. (Adaptado de Baker & 
Steemers, 2002). 

 

O desempenho do vidro prismático é determinado por uma geometria adequada dos ângulos de refracção. 

Geralmente, é necessária uma geometria específica do perfil prismático, para diferentes configurações do vão e 

situações geográficas, para alcançar níveis elevados de iluminância no fundo de uma divisão.  

 

 

Aplicação 

 

Consoante a estratégia de iluminação natural adoptada, os vidros prismáticos podem ser aplicados em 

sistemas fixos ou móveis, posicionados no plano vertical da fachada ou na cobertura, entre panos do 

envidraçado (configuração fixa), no lado exterior ou interior. Estes vidros oferecem uma vista para o exterior 

transparente, mas distorcida. Por isso, quando utilizados em fachadas e com a finalidade de manter a vista para 

o exterior, o seu uso é mais adequado na parte superior das janelas. 

 

Quando utilizados com o fim de redireccionar a luz do céu difusa para o interior de um espaço (Figura 2.17), os 

painéis prismáticos são utilizados no plano vertical das fachadas. Estes funcionam simultaneamente como 

sistemas de anti-encadeamento, reduzindo o brilho das janelas. Contudo, para fachadas ensolaradas, 

paralelamente aos painéis, é necessário um dispositivo de sombreamento solar adicional. 

 

Quando usados para direccionar a luz solar para o interior de um espaço, o uso de sistemas móveis e de uma 

geometria correcta dos painéis, são essenciais para prevenir o encadeamento e a dispersão de cor. 

 

Quando aplicados com o objectivo de sombreamento solar (Figura 2.18), o sistema pode ser fixo ou móvel. O 

sistema fixo localiza-se idealmente na cobertura. A estrutura prismática é desenhada de acordo com o 

movimento aparente do sol, e os painéis são integrados em envidraçados duplos. No sistema de 

sombreamento solar móvel (Figura 2.19), os vidros prismáticos são utilizados em forma de lamelas. Estas são 

posicionadas exteriormente ou interiormente ao vão envidraçado, na vertical ou horizontal. É geralmente 
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necessária a monitorização automática dos painéis, em torno de um eixo horizontal, de acordo com o 

movimento aparente do sol. 

 

 
Figura 2.17 - Sistema de 
redireccionamento de luz do céu difusa 
(Santos, 2007). 

 
Figura 2.18 - Sistema de sombreamento 
solar fixo (Santos, 2007). 

 
Figura 2.19 - Sistema de sombreamento 
solar móvel (Santos, 2007). 

 

Devido à grande área de céu que estes sistemas permanentemente sombreiam, não se registam factores de luz 

do dia elevados (Baker, 2002). Por isso, estes não são recomendados em climas onde, frequentemente, se 

verificam condições de céu encoberto. 

 

 

Exemplos de aplicação 

 

 
Figura 2.20 - Sparkasse Headquarters, Fürstenfeldbruck (Alemanha). Instalação de 
um sistema de sombreamento solar prismático móvel, exterior (Siteco, 2008). 
 

 

 

2.2.2 Estores de lamelas 

 

Características e princípios físicos 

 

Os estores de lamelas são sistemas convencionais de controlo da iluminação natural usados como dispositivos 

de protecção solar, de protecção contra o encadeamento e como elementos redireccionadores de luz natural. 
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São geralmente constituídos por uma série de lâminas horizontais, verticais ou inclinadas que podem ser 

colocadas no interior, exterior ou entre panos de envidraçados duplos de uma janela ou abertura zenital. 

 

Os estores de lamelas são geralmente colocados no exterior do envidraçado e são constituídos por lâminas em 

aço galvanizado, alumínio ou plástico anodizado ou pintado (PVC) para uma maior durabilidade e baixa 

manutenção. Quando colocados no interior ou entre panos de envidraçado, denominam-se de estores 

venezianos e são constituídos por ripas de tamanho pequeno ou médio em PVC ou alumínio. As lamelas ou 

ripas podem ser planas ou curvas e devem estar espaçadas entre si a uma distância inferior à largura da lâmina 

ou ripa, de modo a que quando fiquem sobrepostas o estore esteja totalmente fechado. Os estores exteriores 

podem interferir no projecto arquitectónico e estrutural do edifício, ao contrário dos estores interiores que têm 

um menor impacto arquitectónico. No entanto, os estores exteriores têm uma eficiência muito mais elevada em 

comparação com os interiores, pois impedem a entrada de radiação solar através da superfície envidraçada.  

 

Os estores podem obstruir, absorver, reflectir e/ou transmitir a radiação solar directa e difusa para o interior do 

edifício. A iluminação interior obtida depende dos seguintes factores: posição do sol, localização dos estores 

(exterior ou interior ou entre panos do envidraçado), ângulo de inclinação das lamelas, e características de 

reflexão da superfície das lamelas (IEA, 2000). Deste modo, as propriedades ópticas e térmicas dos vãos 

envidraçados com sistemas estores incorporados são bastante variáveis. Dependendo do ângulo de inclinação 

das lamelas ou ripas, a vista para o exterior pode ser obstruída parcialmente ou na totalidade. 

 

Os estores podem ser sistemas fixos ou móveis. Os sistemas móveis podem ser controlados de forma manual 

ou mecânica. Quando controlados automaticamente podem aumentar a eficiência energética se forem 

ajustados no sentido de reduzir os ganhos solares nos meses de Verão e aumentá-los durante os meses de 

Inverno, e em simultâneo maximizar a admissão a luz natural durante as variações, diárias e sazonais, da 

posição do sol. Contudo, os sistemas automáticos podem provocar desconforto nos ocupantes por sentirem 

que não tem controlo pessoal sobre o sistema. Os sistemas controlados manualmente são geralmente menos 

eficientes energeticamente, pois a sua correcta orientação está dependente dos utilizadores (IEA, 2000).  

 

Actualmente, existe uma grande variedade de sistemas de estores de lamelas não-convencionais, avançados e 

inovadores. Alguns dos quais utilizam formas, materiais e acabamentos superficiais sofisticados que podem 

contribuir para a melhoria das condições interiores de iluminação natural e para o controlo solar e do 

encadeamento. 

 

O sistema de estores reflectantes de duplo ângulo de inclinação das lamelas é um sistema simples, flexível e 

eficiente (Littlefair, 1996, cit. in Santos, 2007). As lamelas abaixo do nível dos olhos são difusoras e colocadas de 

forma convencional. As lamelas superiores são invertidas e com um ângulo de inclinação diferente que permite 

o redireccionamento da luz do sol para o tecto e para o interior dos compartimentos (Figura 2.21). Para evitar o 

encadeamento, apenas a parte superior das lamelas deverá ter um acabamento superficial especular. O sistema 

é controlado manualmente, sendo possível ajustar o ângulo de inclinação de todas as lamelas e recolher o 

estore por completo. Este sistema pode ser colocado no exterior, interior ou entre panos de um envidraçado 

duplo. 
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Figura 2.21 – Princípio de funcionamento do sistema de 
estores de duplo ângulo de inclinação das lamelas. 

 

 

O sistema Huppe/Bartenbach conjuga o uso de painéis prismáticos com estores reflectantes, ambos 

posicionados no interior da fachada (Figura 2.22) (Littlefair, 1996, cit. in Santos, 2007). Este sistema utiliza um 

estore veneziano de lamelas de vidro prismático como protecção solar, que rejeitam a luz solar directa e 

transmitem a luz difusa. Paralelo a este, utiliza um estore interior anti-encadeamento de lamelas deflectoras 

perfuradas com um revestimento reflectante que redirecciona a luz difusa para o tecto, permitindo uma 

iluminação natural mais uniforme. Este sistema é bastante eficaz quanto à protecção contra os ganhos solares e 

contra o encadeamento. 

 

 
Figura 2.22 - Princípio de funcionamento do sistema Huppe/Bartenbach (Adaptado de IEA, 2000). 

 

 

Outro sistema avançado e inovador é o sistema “Fish” que consiste em lamelas horizontais fixas de secção 

triangular, revestidas de um material altamente especular (Figura 2.23) (Pohl e Scheiring, 1998; cit. in IEA, 2000). 

Este sistema, concebido apenas para janelas verticais, foi desenhado para evitar o encadeamento e 

redireccionar a luz difusa, transmitindo a luz proveniente de zonas próximas do zénite do céu para o fundo do 

compartimento. Pode-se tornar necessário um dispositivo de sombreamento adicional (por ex. estores de rolo) 

para evitar ganhos solares e admissão de luz solar excessivos. 
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Figura 2.23 – Principio de funcionamento do sistema “Fish” (Adaptado de IEA, 2000). 
 

 

O sistema designado por Okasolar consiste em lamelas espelhadas, fixas entre panos de um vidro duplo, cujo 

perfil é desenhado tendo em conta vários ângulos de incidência solar, a configuração e orientação do vão e 

latitude do local onde vai ser aplicado (IEA, 2000). Este sistema pode ser aplicado em envidraçados verticais, 

horizontais ou inclinados. Os perfis espelhados tem a função de sombreamento solar ou deflexão da luz 

dependendo do ângulo de altura solar da luz incidente. Como ilustra a Figura 2.24, para ângulos de altura solar 

elevada (nos meses de Verão), a luz é reflectida para o exterior proporcionando sombreamento, enquanto para 

ângulos de baixa altura solar (nos meses de Inverno) a luz penetra no interior do edifício sendo deflectida para o 

fundo do compartimento. 

 

 
Figura 2.24 – Princípio de funcionamento do sistema Okasolar (tipo W) (Adaptado de Okalux, 2009). 

 

 

Aplicação 

 

De um modo geral, as lamelas e os estores venezianos podem ser utilizados em qualquer orientação e latitude e 

podem ser adicionados aos vãos envidraçados sempre que necessário, como por exemplo em acções de 

reabilitação. 
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Exemplos de aplicação 

 

 
Figura 2.25 – Edifício da autoridade para a preservação de edifícios históricos, Esslingen (Alemanha, 2003). Aplicação do sistema 
Okasolar Retro U/O na fachada do edifício (Okalux, 2008). 
 

 

 

2.2.3 Laser-Cut Panel (LCP) e Channel Panel 

 

Características e princípios físicos 

 

O sistema laser-cut panel (LCP) consiste num painel de acrílico transparente (de espessura entre 2mm e 20mm) 

que através de uma máquina de corte a laser é submetido a uma série de cortes finos e paralelos. Os cortes a 

laser são feitos com um espaçamento D, uma profundidade W (em toda ou em parte da espessura do painel) e 

um ângulo t (Figura 2.26). Os cortes são geralmente perpendiculares à superfície do painel (t=0º) ou em 

ângulos entre os 5º e 15º à normal do painel. As superfícies cortadas tornam-se num pequeno reflector interno 

que deflecte a luz que passa através do painel em direcção ao plano do tecto.  

 

Estes painéis têm como principal característica deflectir uma elevada quantidade de luz em profundidade para o 

interior do compartimento através de uma grande amplitude de ângulos (>120º), enquanto se mantém uma 

visão transparente através do painel em direcções próximas da normal à superfície do painel (Edmonds, 1993). 

Normalmente, os painéis são colocados entre panos de um envidraçado duplo, mas podem também ser 

usados exteriores ao envidraçado, desde que os painéis estejam protegidos entre dois panos de um vidro 

laminado. 

 

A Figura 2.26 e a Figura 2.27 ilustram o comportamento da luz quando atravessa um LCP em posição vertical 

(quando o ângulo de corte é zero, t=0º). Como mostra a Figura 2.26, a luz incidente num ângulo i é deflectida 

em cada superfície cortada, primeiro por refracção (ângulo r), depois por reflexão total interna (ângulo α), e 

novamente por refracção. A fracção de luz que encontra a superfície reflectante de um elemento do painel, fd, é 

redireccionada em direcção ao plano do tecto e de seguida reflectida sobre o plano de trabalho, criando uma 
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iluminação difusa e “agradável”. Enquanto a restante fracção, fu (fu=1-fd), é transmitida sem alteração da sua 

direcção e incide directamente sobre ao plano de trabalho podendo provocar encadeamento sobre este. 

 

O gráfico da Figura 2.27 ilustra a relação entre o ângulo da luz incidente e a fracção de luz redireccionada. 

Quando o ângulo de incidência da luz é zero (i=0), a luz é toda transmitida, ou seja, nenhuma é redireccionada 

(fd=0). À medida que ângulo de incidência de luz (i) aumenta, a fracção de luz redireccionada (fd) também 

aumenta. Quando a luz atinge o ângulo de incidência i=i0, toda a luz é redireccionada (fd=1). A partir deste 

ângulo, a fracção redireccionada é menor que 1. 

 
Figura 2.26 - Comportamento da luz quando 
atravessa um laser-cut panel. 

 
Figura 2.27 - Fracção de luz redireccionada, fd, versus 
ângulo de incidência da luz, i, para um laser-cut panel em 
posição vertical (Adaptado de IEA, 2000). 

 

A luz solar incide num vão através de uma grande amplitude de ângulos dependendo da hora do dia e da 

estação do ano, e a cada ângulo de incidência corresponde uma fracção de luz que será redireccionada. Sendo 

que alguma da luz solar é transmitida directamente sobre o plano de trabalho, é necessário um desenho 

cuidado da geometria do painel para garantir que a luz solar não resultará em sobreaquecimento ou 

encandeamento. O problema do encadeamento pode ser solucionado pelo uso de sistemas móveis ou ainda 

pela utilização de um segundo LCP para redireccionar toda a luz no sentido ascendente. Esta última solução 

constitui um sistema designado por “Channel Panel”, composto por dois LCP de 6 mm formando um único 

painel de 12 mm de espessura. Neste sistema os cortes nos painéis são feitos com um ângulo de 12º à normal 

da superfície do painel. 

 

A Figura 2.28 ilustra a distribuição de luz de diferentes ângulos de altura solar num compartimento quando 

incide num LCP com um ângulo de corte perpendicular à superfície do painel (t=0º), num LCP com um ângulo 

de corte oblíquo (t entre 5º e 15º) e num Channel Panel (t=12º). Para uma melhor percepção do 

comportamento da luz, é aumentada a escala do painel. No caso do LCP com t=0, a maior parte da luz solar de 

altitudes médias e elevadas é redireccionada para a zona tecto próxima da janela, sendo apenas a luz solar de 

baixas altitudes redireccionada para o fundo do compartimento. No entanto, cerca de metade da luz solar de 

baixas altitudes penetra no compartimento sem ser redireccionada o que pode dar origem a encadeamento no 

plano de trabalho. 
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No que se refere ao LCP com t entre 5º e 15º, toda a luz solar de altitudes elevadas é redireccionada em 

direcção ao tecto e a luz de altitudes médias é redireccionada em profundidade no compartimento. Contudo, à 

semelhança do caso anterior, para ângulos solares de baixas altitudes a luz penetra sem redireccionamento no 

sentido descendente podendo causar encadeamento no plano de trabalho. 

 

Em relação ao Channel Panel, toda a luz solar de altitudes elevadas é redireccionada em direcção ao tecto e em 

profundidade no compartimento, para altitudes solares médias cerca de 50% da luz penetra sem mudança de 

direcção e para altitudes solares baixas a maior parte da luz é redireccionada de volta para o exterior. (Solartran, 

2008). Deste modo, o problema do encadeamento é em grande parte eliminado. 

 

 
Figura 2.28 - Distribuição da luz de diferentes ângulos de altura solar num compartimento para LCP com t=0, LCP com t entre 5º e 
15º, e channel panel com t=12º (Adaptado de Solartran, 2008). 
 

 

Aplicação 

 

O laser-cut panel (LCP) pode ser aplicado em janelas ou em clarabóias, enquanto o sistema channel panel é 

apenas usado em janelas. Quando integrados em janelas, o LCP e o channel panel podem ter a função de 

redireccionar a luz directa e difusa, de sombrear ou com ambas as funções. Quando utilizados como sistemas 

de reorientação da luz, os sistemas LCP e o channel panel devem ser instalados nas janelas acima do nível da 

visão dos ocupantes para evitar a ocorrência de encandeamento. Estes painéis são normalmente combinados 

com dispositivos de sombreamento convencionais, como estores venezianos ou palas exteriores, pois estes 

permitem um maior controlo da radiação solar. As palas exteriores impedem a entrada de luz solar directa na 

área não abrangida pelos painéis, enquanto os estores venezianos são ajustados para rejeitar a luz solar de 

baixas altitudes que não é redireccionada pelos painéis e permitir a penetração da luz solar redireccionada em 

direcção ao plano do tecto. Simultaneamente, os LCP’s são normalmente incorporados em sistemas móveis 

basculantes com o propósito de poderem ser continuamente ajustados, de acordo com o ângulo de incidência 

dos raios solares, para obter a máxima penetração de luz (Figura 2.29). De acordo com Edmonds (1993), a 
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inclinação ideal de um LCP com um ângulo de corte perpendicular à superfície do painel (t=0º) é cerca de 

metade do ângulo de altura solar incidente. 

 

Os LCP’s podem também ser usados como sistema de lamelas orientáveis (Figura 2.30). Os painéis rejeitam a 

luz solar quando estão na posição de lamelas abertas, e redireccionam a luz quando estão na posição de 

lamelas fechadas. Neste sistema, os painéis devem ser ajustados sazonalmente, no verão posicionados para 

rejeitar a luz e no inverno posicionados para admitir luz. 

Como sistema de sombreamento solar fixo (Figura 2.31), os LCP’s são colocados horizontalmente, entre panos 

de um vidro duplo de uma janela, rejeitando a luz solar de altitudes elevadas e permitindo simultaneamente a 

visão para o exterior. 

 

 

 
Figura 2.29 - Sistema de 
redireccionamento de luz móvel. 

 

Figura 2.30 - Sistema de lamelas 
orientáveis com laser-cut panels. 

 

Figura 2.31 - Sistema de sombreamento 
solar fixo. 

 

 

Quando o LCP é incorporado em clarabóias o sistema designa-se por ”clarabóia angularmente selectiva”. Este 

sistema consiste numa clarabóia convencional em forma de pirâmide que incorpora no seu interior laser-cut 

panels formando um vidro duplo. Ao contrário das clarabóias convencionais, que admitem uma pequena 

quantidade de luz solar de baixas altitudes e uma grande quantidade de luz solar de altitudes elevadas (Figura 

2.32), as clarabóias angularmente selectivas redireccionam a luz solar de baixas altitudes para o interior e 

rejeitam/redireccionam a luz solar de altas altitudes para o exterior (Figura 2.33). Deste modo, estas têm como 

principais funções proporcionar uma iluminação relativamente uniforme no interior do edifício e reduzir a 

tendência para o sobreaquecimento do edifício nos meses de verão. 

 

Quando utilizada em edifícios com um pé-direito baixo, a clarabóia angularmente selectiva provoca uma 

iluminação excessiva na zona abaixo da pirâmide e uma iluminação fraca nas zonas envolventes à pirâmide. 

 

Figura 2.32 - Esquema da admissão de luz em 
clarabóias convencionais (à esquerda para baixas 
altitudes solares, e à direita para altitudes solares 
elevadas) (Adaptado de Solartran, 2008). 

 

Figura 2.33 - Esquema da admissão de luz em clarabóias 
angularmente selectivas (à esquerda para baixas altitudes 
solares, e à direita para altitudes solares elevadas) (Adaptado 
de Solartran, 2008). 
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Deste modo, se for colocada uma pirâmide invertida por baixo de outra pirâmide, a luz é deflectida em direcção 

ao tecto através dos LCP’s, melhorando a distribuição de luz no interior do espaço (Figura 2.34). 

 

O desempenho deste sistema é determinado por vários factores: o espaçamento dos cortes a laser nos painéis, 

o ângulo de inclinação das paredes da pirâmide (laser-cut panels) e a profundidade da pirâmide. À medida que 

a inclinação das paredes da pirâmide aumenta, a transmissão de luz solar de altitudes elevadas diminui e a 

admissão de luz solar de baixas altitudes aumenta. No desenho da geometria da clarabóia é necessário ter 

também presente a situação geográfica, o clima e as condições de céu predominantes do local para o qual vai 

ser concebida. 

 

Os sistemas de clarabóias angularmente selectivas são especialmente utilizados em coberturas de edifícios 

com áreas de cobertura extensas e de inclinações pouco acentuadas, como por exemplo escolas, 

supermercados e armazéns. 

 

Pelo facto de estes sistemas rejeitarem a luz solar de altitudes elevadas, não são apropriados para climas onde, 

frequentemente, se verificam condições de céu encoberto. Estes foram especificamente desenvolvidos para 

regiões de baixas latitudes com climas onde predominem condições de céu limpo. Em regiões de baixas 

latitudes, em climas ensolarados, é importante a rejeição da luz solar de altitudes elevadas para evitar o 

sobreaquecimento ao meio do dia (IEA, 2000). Nesse sentido, a inclinação dos painéis das pirâmides deve ser 

superior a 45º. Por exemplo, como indica o gráfico da Figura 2.35, em painéis com inclinações de 55º a 

transmissão de luz solar é elevada para ângulos solares baixos e pequena para ângulos solares altos. Contudo, 

este sistema também pode ser aplicado em regiões de altas latitudes, de céus limpos, com o objectivo de 

redireccionar a luz do sol de baixas altitudes e de manter a entrada da luz do céu difusa de altas altitudes. Neste 

caso, a inclinação dos painéis das pirâmides não deve ser superior a 35º. Em comparação com os anteriores, 

os painéis com uma inclinação de 30º admitem igualmente uma grande quantidade de luz de ângulos solares 

baixos, mas transmitem uma quantidade de luz superior para ângulos solares altos (Figura 2.35). 

 

     

Figura 2.34 - Princípio de admissão de luz numa clarabóia 
angularmente selectiva invertida (Adaptado de Solartran, 2008). 

    
Figura 2.35 - Transmissão de uma clarabóia angularmente 
selectiva relativa a painéis com inclinações de 30º e 55º 
(Adaptado de IEA, 2000). 
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Exemplos de aplicação 

 

Figura 2.36 - Kenmore South State School, Brisbane (Austrália). 
Exemplo de LCP’s incorporados em sistemas móveis basculantes 
na parte superior do vão envidraçado (Solartran, 2008). 

 
Figura 2.37 – Exemplo de aplicação de uma clarabóia 
angularmente selectiva invertida (Solartran, 2008). 

 

 

 

2.2.4 Vidro para reorientação de luz 

 

Características e princípios físicos 

 

O vidro para reorientação de luz consiste num vidro duplo dentro do qual estão inseridas lamelas de acrílico 

transparente destinadas a captar e reorientar luz solar para o interior do espaço. As lamelas são perfis de 

acrílico extrudidos com cerca de 12 mm de largura (Rubert, 1998). O seu desenho é optimizado para 

redireccionar a luz com ângulos de incidência entre 25º e 50º e para prevenir a emissão de luz abaixo da 

horizontal, para todos os ângulos de incidência de luz possíveis (Rubert, 1998). Deste modo, o sistema é 

instalado numa posição fixa, sem a necessidade de utilização de mecanismos móveis. A Figura 2.38 mostra a 

reflexão dos raios de luz nas lamelas para dois ângulos de incidência de luz diferentes. 

 

 

 
Figura 2.38 - Simulação de “ray trancing” de lamelas de reorientação de luz para dois 
ângulos de incidência de luz solar (à esquerda 30º, à direita 60º) (Kischkoweit-Lopin, 1997b) 

 

 

A luz não é só redireccionada verticalmente mas também horizontalmente (Figura 2.39). Através das lamelas de 

acrílico, a luz solar incidente é redireccionada em direcção ao plano do tecto e em seguida é reflectida em 

direcção ao plano de trabalho (Figura 2.40). Paralelamente, é também deflectida no plano horizontal por 
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elementos ópticos holográficos ou por uma estrutura de superfície sinusoidal integrados no pano de vidro 

interior (IEA, 2000). O sistema cria uma iluminação natural bastante homogénea e não provoca encadeamento. 

 

 

Figura 2.39 - Princípio de funcionamento de um vidro para 
reorientação de luz (sistema SGG Lumitop) (Saint-Gobain, 
2008). 

 

Figura 2.40 - Esquema da distribuição de luz com a utilização de um 
vidro para reorientação de luz (sistema SGG Lumitop) (Saint-Gobain, 
2008).  

 

 

Aplicação 

 

Este sistema pode ser utilizado em fachadas ou em coberturas. A sua principal aplicação é em fachadas e em 

combinação com sistemas convencionais de sombreamento, como estores venezianos e telas de rolo. É 

normalmente aplicado na parte superior do vão envidraçado acima do nível dos olhos, enquanto que os 

sistemas de sombreamento são instalados apenas na parte inferior do vão, no exterior ou interior (Figura 2.40). 

Para se obter um bom desempenho deste sistema, a altura da parte superior do vão deve corresponder a pelo 

menos cerca de 10% da altura do compartimento (IEA, 2000). Este sistema foi desenvolvido com o principal 

objectivo de assegurar uma iluminação natural uniforme no interior do edifício quando os sistemas de 

sombreamento se encontram em posição fechada. Quando utilizados em coberturas, para iluminação natural de 

átrios ou halls, devem ser colocados com uma inclinação de cerca de 20º em relação ao plano horizontal para 

redireccionar a luz solar de baixas altitudes. 

 

Este sistema foi desenvolvido para ser aplicado em climas onde, frequentemente, se verifiquem condições de 

céu limpo, ou seja, de luz solar directa. Deste modo, a sua aplicação é mais adequada em fachadas orientadas 

a sul (no hemisfério norte) e em climas moderados (IEA, 2000). Este sistema também deflecte luz difusa, mas os 

níveis interiores de iluminação alcançados são muito menores do que com a presença de luz solar directa. Por 

isso, para fachadas orientadas a norte (no hemisfério norte) os elementos devem ocupar uma percentagem 

maior do vão.  
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Exemplos de aplicação 

 

 
Figura 2.41 – Edifício de escritórios “Spherion”, Düsseldorf (Alemanha). Exemplo de aplicação de vidro reorientador de luz nas 
aberturas superiores dos vão envidraçados, e de sistemas de sombreamento na abertura inferior dos vãos (Fonte: www.bauwesen.uni-
dortmund.de/ka/). 
 

 

 

2.2.5 Elementos ópticos holográficos (EOH) 

 

Características e princípios físicos 

 

Os elementos ópticos holográficos (EOHs) aplicados a sistemas de iluminação natural são elementos 

redireccionadores de luz constituídos por um filme holográfico colocado entre panos de um vidro laminado 

(Bahaj et al. 2008). Os EOHs são essencialmente filmes fotográficos que foram expostos a raios laser, gravando 

uma estrutura de difracção sobre o filme, e após a transformação são colocados entre panos de um vidro 

laminado de modo a obterem estabilidade mecânica e protecção contra a humidade (James et al., 2005).  

 

Estes usam o princípio da difracção da luz, por “gratings” ou “zone plates”, para redireccionar a luz directa 

incidente de uma pequena amplitude de ângulos pré-determinados, sem influenciar os raios de luz vindos de 

outras direcções (Figura 2.42) (Laar, 2002). Deste modo, permitem uma reorientação selectiva da luz. A 

incidência de luz solar directa sobre os EOHs pode provocar a ocorrência de dispersão de luz em cores do 

arco-íris e de encadeamento, e a transparência do filme holográfico é em parte reduzida (Bahaj et al. 2008).  
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Figura 2.42 – Princípio de um elemento óptico holográfico (Adaptado de Bahaj, 2008). 

 

 

Dependendo do tipo de estrutura de difracção holográfica, os EOHs podem desempenhar diferentes funções 

(Figura 2.43). Os EOHs com uma estrutura de linhas paralelas igualmente espaçadas entre si redireccionam e 

dispersam a luz. Por outro lado, os EOHs com uma estrutura de linhas paralelas e espaçamento variado 

concentram a luz nas linhas focais, assim como acontece numa lente. Por último, EOHs com uma estrutura de 

linhas elípticas e concêntricas com espaçamento variado dividem a luz incidente em cores de espectro 

individual e concentra-as em pontos focais em diferentes zonas. Deste modo, estes últimos possibilitam regular 

a transmissão de luz de diferentes comprimentos de onda e bloquear a entrada total ou parcial de luz de 

comprimentos de onda específicos (por ex. radiação infravermelha). 

 

 
Figura 2.43 – Diferentes tipos de estruturas de difracção holográficas (Adaptado de 

Compagno, 2002). 
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Aplicação 

 

Os elementos ópticos holográficos (EOHs) podem ser integrados em diferentes sistemas de iluminação natural 

como vidros de reorientação de luz zenital e sistemas de sombreamento direccional selectivo. 

 

Os vidros de reorientação de luz zenital têm como principal objectivo redireccionar a luz do céu difusa 

proveniente de zonas próximas do zénite (de elevada iluminância em céus encobertos) em profundidade nos 

compartimentos. Os elementos de vidro são normalmente fixos à fachada de edifícios, diante da parte superior 

do vão envidraçado e com um ângulo de inclinação aproximadamente de 45º (Laar, 2002). Por oferecerem uma 

vista distorcida devem ser sempre posicionados acima do nível de visão dos ocupantes, na zona superior do 

vão envidraçado. Podem igualmente provocar encandeamento e dispersão de luz, e por isso devem ser apenas 

aplicados em fachadas que não recebem luz solar directa (Laar, 2002). Deste modo, a sua utilização é mais 

usual em climas onde predominam condições de céu encoberto ou em situações de céu obstruído (por ex. 

edifícios com obstruções externas). 

 

Os sistemas de sombreamento direccional selectivo permitem uma reorientação selectiva da luz, e dependendo 

do tipo de filme holográfico integrado no sistema são conseguidos diferentes tipos de sistemas de 

sombreamento. Nos sistemas de sombreamento transparentes, os EOHs são concebidos com o objectivo de 

rejeitar a luz solar directa incidente normal à superfície do elemento de vidro, enquanto permite a penetração de 

luz difusa proporcionando iluminação natural no interior do edifício (Figura 2.44) (IEA, 2000). Estes sistemas têm 

como principais vantagens oferecer simultaneamente uma boa visão para o exterior e alcançar um bom controlo 

solar. Nos sistemas concentradores de luz solar, os EOHs têm a função de concentrar e redireccionar a luz solar 

directa sobre elementos opacos (por ex. painéis fotovoltaícos), onde é absorvida e convertida em energia 

térmica ou eléctrica (Figura 2.45) (IEA, 2000). Deste modo, este sistema de sombreamento bloqueia a luz solar 

directa, enquanto se mantém transparente a todos os outros ângulos de incidência permitindo a penetração da 

luz difusa. A visão para o exterior é parcialmente obstruída pelos elementos opacos.  

 

Ambos os sistemas de sombreamento direccional selectivo referidos são geralmente integrados em grandes 

áreas de envidraçado, quer numa fachada vertical ou sobre uma cobertura de vidro, onde o encadeamento ou 

sobreaquecimento provocados pela radiação solar directa constituem um problema (IEA, 2000). Por estes 

sistemas apresentarem um grande impacto visual na fachada ou cobertura dos edifícios, é necessário que haja 

uma preocupação com a sua integração arquitectónica nos edifícios. Para atingir a sua eficácia máxima, ambos 

os sistemas devem ser controlados e monitorizados automaticamente para acompanhar a trajectória do sol ao 

longo do dia (IEA, 2000). 
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Figura 2.44 – Princípio do sistema de sombreamento transparente (Adaptado de 
IEA, 2000). 

     

Figura 2.45 - Princípio de funcionamento do 
sistema concentrador de luz solar (IEA, 2000). 

 

 

Exemplos de aplicação 

 

 
Figura 2.46 - ADO Office, Colónia (Alemanha). Vidros de reorientação de luz zenital (Fonte: 
http://www.arch.hku.hk/~cmhui/holo/holo.html#5). 
 

 
Figura 2.47 - Shell Solar Factory, Gelsenkirchen (Alemanha). Sistema de sombreamento direccional selectivo integrando 
painéis fotovoltaícos (Fonte: http://www.arch.hku.hk/~cmhui/holo/holo.html#5). 
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2.2.6 Materiais isolantes transparentes – Aerogels 

 

Características e princípios físicos 

 

Existem diversas categorias de materiais isolantes transparentes, que usam diferentes materiais e variedades de 

forma e estrutura – alveolar, capilar ou materiais aerogels. Dentro destes, destacam-se os materiais aerogels 

pelo seu bom desempenho em diferentes campos – térmico, acústico e óptico. 

 

O aerogel é uma estrutura de partículas de sílica amorfa extremamente porosa que permite a transmissão de 

luz, enquanto funciona como um isolamento térmico e acústico altamente eficaz (Figura 2.48). É constituído por 

cerca de 95% de ar e 5% de matéria sólida, sendo por isso um material extremamente leve, de densidade 

volúmica de 60 a 80 kg/m3 (Cabot Corporation, 2008). As partículas de aerogel têm entre 0,5 a 4 mm de 

diâmetro e a sua estrutura é definida por poros de dimensão nano, 20 a 40 nm de diâmetro (Cabot Corporation, 

2008). 

 

 
Figura 2.48 – Amostra de aerogel (Cabot 
Corporation, 2008). 

 

 

O aerogel tem propriedades ópticas, térmicas, acústicas e mecânicas únicas. Todas elas são, em grande parte, 

resultado da extremamente pequena dimensão dos poros e do baixo teor de matéria de sólidos que o constitui. 

A sua natureza translúcida permite a transmissão de luz natural de cerca de 80% por cm de espessura do 

material. Não sendo totalmente transparente, por um lado dificulta a vista para o exterior, mas por outro oferece 

privacidade e conforto. Constitui-se também como um excelente difusor de luz, transformando a luz solar directa 

numa luz regular e homogénea e minimizando os típicos problemas de encadeamento. Como sistema, não 

favorece o aumento do factor de luz do dia em espaços interiores. 

 

Como propriedades térmicas, o aerogel é eficaz contra dois dos três mecanismos de transferência de calor, 

denominados por condução e convecção. A dimensão extremamente pequena dos poros de aerogel torna o 

material um excelente isolante térmico, com um coeficiente de transmissão térmica de 0,71 W/m2K (para um 

painel com espessura de 25 mm) (Cabot Corporation, 2008). A sílica amorfa é um mau condutor térmico, e o 

baixo teor de matéria de sólidos contribui para uma baixa condutividade térmica do material, de 0,018 W/m.k à 

temperatura 25ºC. (Cabot Corporation, 2008). O terceiro mecanismo de transferência de calor, denominado por 
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radiação, pode ser controlado através de tratamentos aplicados à superfície dos materiais do envidraçado no 

sentido de filtrar a energia radiante. Para aplicações sujeitas a temperaturas mais elevadas, é produzida um tipo 

de aerogel tratado com dióxido de titânio para melhorar a eficiência térmica, reduzindo a transferência de calor 

radiante (Cabot Corporation, 2008). O isolamento térmico é eficaz nos dois sentidos, exterior - interior e interior - 

exterior. Em climas frios, o aerogel retém o calor interior, enquanto em climas quentes protege contra o calor do 

verão extremamente quente, limitando os ganhos solares. 

 

O aerogel é também um bom isolante acústico, apresentando uma velocidade de som de 100m/seg comparada 

a 340m/seg do ar (Cabot Corporation, 2008). A redução na transmissão das ondas de som deve-se à sua 

estrutura extremamente porosa. As propriedades de isolamento acústico podem ser particularmente notáveis 

em baixas frequências (<500Hz) (Cabot Corporation, 2008). No entanto, as propriedades de absorção de som 

do Aerogel granulado podem ser modificadas para corresponder às necessidades de uma situação particular, 

tanto pela mudança das propriedades mecânicas do material como da distribuição do tamanho das partículas. 

 

O aerogel é quimicamente estável e resistente aos ultravioletas (UV), não amarelecendo e mantendo uma 

aparência luminosa branca ao longo do tempo. É permanentemente hidrofóbico, de tal modo que rejeita a água, 

é resistente à condensação, e não suporta o crescimento de fungos. É resistente ao calor até temperaturas de 

600ºC, não é tóxico, não é combustível e nem gera poluição (Cabot Corporation, 2008). O seu desempenho não 

diminui ao longo do tempo, sendo as suas propriedades térmicas, acústicas e ópticas constantes. Pode durar a 

vida de uma estrutura, e ser reciclado no fim da vida do edifício. 

 

É esteticamente agradável e proporciona grande liberdade arquitectónica sem comprometer as poupanças de 

energia. A redução das perdas de calor e da radiação infra-vermelha conseguidas com a utilização do aerogel 

reduz o consumo de energia e os custos associados ao aquecimento, ventilação e ar condicionado (AVAC) dos 

espaços interiores dos edifícios. 

 

O aerogel foi inventado há mais de 75 anos atrás. Era originalmente produzido através de um processo de 

secagem crítico que envolvia temperaturas e pressões bastante elevadas, tendo como resultado blocos 

monolíticos de aerogel. Como o processo era perigoso e excessivamente dispendioso, o aerogel permanecia 

como um material de “luxo” apenas produzido em pequenas quantidades e para utilizações no meio da NASA. 

No início dos anos 90, uma descoberta técnica tornou possível a produção de aerogel mais simplificada e 

económica, em forma granular, usando uma técnica de fabrico químico. A produção comercial teve início em 

2002, sendo o aerogel integrado em vários tipos de sistemas de envidraçados onde é selado no interior de 

envidraçados duplos ou em painéis transparentes ou translúcidos. 

 

A seguinte tabela (Tabela 2.1) apresenta as principais propriedades térmicas e ópticas do aerogel granulado, de 

acordo com as diversas espessuras do material. 

 

 

 

 

 



57 

 

Espessura do material - Aerogel granulado 
(mm) 

Coeficiente de transmissão térmica, U 
(W/m2.K) 

Transmissão de luz 
(%) 

Factor solar, g 
(%) 

13 1,40 73 73 

25 0,71 53 52 

31 0,57 45 43 

38 0,47 39 39 

50 0,35 26 26 

64 0,28 21 21 

Tabela 2.1 - Propriedades do Nanogel aerogel granulado. Os valores de desempenho apresentados são apenas relativos ao material 
aerogel. No entanto, poderá haver reduções relativas ao factor solar e melhorias nos valores do coeficiente de transmissão térmica em 
função da escolha do sistema onde é aplicado (Cabot Corporation, 2008). 
 

 

Aplicação 

 

Vários sistemas de iluminação natural têm sido adaptados para integrarem o uso de aerogel, tanto em 

envidraçados verticais como em coberturas. Existem cinco principais categorias de sistemas que incorporam 

aerogel: vidros em forma de U, vidros isolantes, painéis de policarbonato, painéis de polyester reforçados com 

fibra de vidro e estruturas pneumáticas. 

 

Assim como o nome indica, os vidros em forma de U são painéis de vidro de secção transversal em forma de U 

(Figura 2.49). Os painéis têm cerca de 30 cm de largura e 7 m de comprimento máximo e são estruturalmente 

autoportantes. Têm a configuração de um vidro duplo, sendo colocados dois a dois com um ligeiro desvio 

horizontal para permitir o encaixe dos painéis laterais. O aerogel é adicionado nesta configuração pela inserção 

de um painel de policarbonato com aerogel entre cada dois painéis de vidro. Os vidros isolantes são 

envidraçados duplos em que a caixa-de-ar está preenchida com aerogel (Figura 2.50). Os painéis de 

policarbonato são preenchidos com aerogel, sendo a capacidade máxima de enchimento de painéis com 

dimensões de 6 m de comprimento e 2,1 m de largura (Figura 2.51). 

 

 
Figura 2.49 - Vidros em forma de U com 
preenchimento de aerogel (Cabot 
Corporation, 2008). 

 
Figura 2.50 – Okagel - vidro isolante com 
preenchimento de aerogel na caixa-de-ar 
(Okalux, 2008). 

 
Figura 2.51 - Painel de policarbonato com 
preenchimento de aerogel (Cabot 
Corporation, 2008). 

 

Os painéis de poliéster reforçados com fibra de vidro são painéis sanduíche translúcidos feitos de resinas de 

poliéster reforçadas com fibra de vidro e preenchidos com aerogel, sendo estruturalmente suportados por 

grelhas de alumínio incorporadas nos painéis (Figura 2.52). As estruturas pneumáticas consistem em estruturas 
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de membranas de ETEF (Etileno Tetra Flúor Etileno) ou PTEF (Poli Tetra Flúor Etileno) infladas e tencionadas 

mecanicamente (Figura 2.53 e Figura 2.54). As membranas são transparentes ou translúcidas e extremamente 

leves, tendo aproximadamente um quadragésimo do peso de uma estrutura semelhante de vidro. Devido à 

ausência de pressurização estabilizada no interior destas membranas, é aplicado um outro tipo de aerogel. Uma 

combinação de fibras e partículas de aerogel pode ser colocada como uma camada extra, de 4 a 8 mm de 

espessura, entre camadas das membranas de ETEF ou PTEF (Cabot Corporation, 2008).  

 

 
Figura 2.52 - Painéis de poliéster 
reforçados com fibra de vidro e com 
preenchimento de aerogel (Cabot 
Corporation, 2008). 

 
Figura 2.53 – Composição das estruturas 
pneumáticas com isolamento de aerogel entre as 
duas membranas de PTEF (Cabot Corporation, 2008). 

 
Figura 2.54 – Esquema de uma 
estrutura pneumática inflada, com 
isolamento de aerogel entre as duas 
membranas de ETEF (Cabot 
Corporation, 2008). 

 

 

A seguinte tabela apresenta as principais propriedades de cada um dos sistemas acima indicados. Através 

desta é possível fazer uma breve comparação entre o desempenho de cada sistema a nível térmico e óptico. 

 

Sistemas Coeficiente de transmissão térmica, U 
(W/m2.K) 

Transmissão de luz 
 (%) 

Factor solar, g 
(%) 

Vidros em forma de U - (Low E) + Aerogel 
25 mm  

1,10 30 30 

Vidros isolantes + Aerogel 30 mm 0,60 - - 

Painéis de Policarbonato 25 mm + 
Aerogel 

0,89 55 53 

Painéis de poliéster reforçados com fibra 
de vidro Scolbatit 50 mm+ Aerogel 

0,48 25 25 

Painéis de poliéster reforçados com fibra 
de vidro Kalwall 70 mm+ Aerogel 

0,28 13 8 

Estruturas pneumáticas ETEF + Aerogel  - - - 

Tabela 2.2 - Propriedades dos diferentes sistemas que incorporam aerogel (Cabot Corporation, 2008). 
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Exemplos de aplicação 

 

 
Figura 2.55 – Complexo Desportivo, Carquefou (França). A fachada do complexo é constituída por painéis de policarbonato com 
preenchimento de aerogel (Cabot Corporation, 2008) 
 

 
Figura 2.56 – Pavilhão Desportivo da Escola Buchwiesen, Zurique, (Suiça). Aplicação de painéis de poliéster reforçados com fibra de 
vidro e com preenchimento de aerogel na cobertura e fachada orientada a norte (Cabot Corporation, 2008). 
 

 
Figura 2.57 – Centro Nacional Aquático, Jogos Olimpicos 2008 Beijing (China). Estrutura pneumática inflada formada por membranas 
de ETEF e com isolamento interior de aerogel (Cabot Corporation, 2008). 
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2.3 Sistemas de transporte de luz 
 

Os sistemas de canalização e transporte de luz são sistemas de iluminação natural avançados que recolhem e 

concentram a luz solar directa distribuindo-a em forma de luz difusa para os espaços interiores do edifício. 

Geralmente, estes sistemas são compostos por três partes distintas: i) um colector/concentrador, dispositivo 

que segue, capta e concentra a luz solar directa; ii) um sistema de transporte, túnel de luz ou fibras ópticas, 

através do qual é transportada a luz solar captada pelo colector e finalmente iii) um emissor, dispositivo que 

transmite e difunde a luz para nos espaços interiores do edifício. A designação dos diversos sistemas de 

transporte de luz é em geral referente ao dispositivo utilizado como colector/concentrador ou ao sistema 

utilizado para o transporte da luz. 

 

 

2.3.1 Helióstatos 

 

Características e princípios físicos 

 

Os helióstatos são sistemas que seguem, recolhem e concentram a luz solar, ou seja, constituem a parte inicial 

de um sistema de transporte de luz. Estes sistemas são formados por colectores controlados por mecanismos 

de monitorização automática que seguem a trajectória do sol para redireccionar a luz solar para um receptor 

(Figura 2.58). Este receptor pode ser um espelho redireccionador (côncavo ou plano, estático ou móvel) ou uma 

lente em que a sua principal função é produzir um feixe de luz concentrado. O feixe de luz é transportado 

através de sistemas de distribuição ou transporte de luz, reflectores secundários convenientemente distribuídos 

no edifício ou condutas com diferentes acabamentos, até espaços interiores do edifício sem iluminação natural 

directa (Figura 2.59). Antes de penetrar nos espaços interiores do edifício, o feixe de luz passa através de um 

elemento difusor (luminária) que o distribui de forma directa, semi-directa, difusão geral, semi-indirecta ou 

indirecta. 

 

A eficiência destes sistemas depende de vários factores, sendo os mais importantes: a qualidade dos espelhos 

colectores e redireccionadores, as características gerais do sistema de transporte (a sua reflectância, largura e 

comprimento) e ainda a sua limpeza e manutenção. 

 
Figura 2.58 - Diagrama esquemático de um helióstato 
(Littlefair, 1996, cit. in Santos, 2007). 
 

 
Figura 2.59 – Esquema de funcionamento de um sistema de 
transporte de luz incorporando helióstatos (Espacio Solar, 2008). 
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Aplicação 

 

Tendo como base de funcionamento a concentração de luz solar, o uso dos helióstatos torna-se adequado e 

eficiente na presença de luz solar directa, ou seja, em climas onde frequentemente se verificam condições de 

céu limpo e desapropriado em climas onde predominem céus encobertos. Estes sistemas são principalmente 

direccionados para espaços interiores de edifícios sem iluminação natural directa (como por ex. pisos 

subterrâneos, espaços afastados das fachadas de grandes edifícios, pátios interiores profundos, estações de 

metro, centros comerciais, etc.) com o fim de criar ambientes de luz natural. 

 

 

Exemplos de aplicação 

 

 
Figura 2.60 - Edifício corporativo de Morgan, Lewis & Brockius em Washington DC, USA. (2001). Instalação de um helióstato e de um 
grande difusor em material têxtil para iluminar o grande pátio central de um edifício de 13 pisos (Espacio Solar, 2008). 
 

 

 

2.3.2 Túneis de luz 

 

Características e princípios físicos 

 

Os túneis de luz são um sistema de iluminação natural que capta a luz solar através de clarabóias situadas na 

cobertura ou fachadas de edifícios transportando-a ao longo de um túnel até espaços onde a iluminação natural 

é insuficiente ou inexistente. 

 

Este sistema compreende três componentes: i) uma clarabóia transparente que funciona como elemento 

colector/concentrador de luz solar, ii) um túnel de luz altamente reflectante utilizado como sistema de transporte 



62 

da luz captada e iii) uma luminária que constitui o elemento emissor e difusor da luz transportada para o interior 

do edifício (Figura 2.61). 

 

 
Figura 2.61 – Esquema de funcionamento dos túneis de luz (Espacio Solar, 2008). 

 

A clarabóia transparente é formada por um vidro duplo com uma câmara-de-ar, pode ter a forma quadrada, 

rectangular ou redonda e uma grande variedade de dimensões (Figura 2.62). Todas as uniões dos elementos 

constituintes da clarabóia estão seladas através de uma junta de estanquidade que assegura o hermetismo 

entre os materiais evitando condensações e perdas de calor assim como qualquer infiltração de água e entrada 

de poeiras ou insectos para o interior do sistema e do edifício (Espacio Solar, 2008). A clarabóia deve estar 

situada em coberturas ou fachadas de edifícios, ou em zonas que sejam bem ensolaradas na maior parte do 

dia, evitando sombras provocadas pelo entorno construído. No interior da clarabóia, sob o vidro duplo, é 

instalado um elemento formado por lamelas reflectantes que redireccionam a luz solar para o interior do túnel de 

luz aumentado drasticamente o rendimento do sistema, especialmente nos meses de Inverno e para ângulos de 

baixa altura solar. Este elemento deve estar orientado a sul com o fim de captar a quantidade máxima de luz 

solar. 

 

O túnel de luz consiste num ducto de secção circular (de 20 a 100 cm de diâmetro) ou quadrada (até 1,2 m2 de 

área), com uma superfície interior especular altamente reflectante e funciona de acordo com o alinhamento dos 

raios de luz incidentes (Figura 2.63) (Lechner, 2008). A luz é conduzida no ducto por múltiplas reflexões para o 

interior do edifício, sendo que a sua eficiência depende da proporção entre o comprimento e o diâmetro da 

secção em corte do ducto. Quanto maior o comprimento e menor o diâmetro da secção em corte do ducto, 

maior será o número de reflexões e consequentemente maiores as perdas de luz devido às múltiplas reflexões 

fora de eixo. 
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Figura 2.62 – Exemplo de uma 
clarabóia colectora de luz solar 
(Espacio Solar, 2008). 

 
Figura 2.63 – Exemplo de um túnel de luz de secção circular (Espacio Solar, 2008). 

 

As luminárias fixas no tecto do espaço a iluminar distribuem e difundem a luz natural emergente do sistema de 

transporte para o interior do edifício de forma homogénea. A luminária pode ser de forma redonda, quadrada ou 

rectangular em função do modelo do ducto escolhido. 

Quanto pretendido ou necessário é possível encerrar a entrada de luz natural através de um sistema mecânico 

accionado através de um interruptor. 

 

Como ilustra a Figura 2.61, os espaços interiores a iluminar não necessitam de se localizar exactamente no piso 

abaixo da cobertura e no mesmo alinhamento vertical. É também possível iluminar vários pisos simultaneamente 

utilizando o mesmo ducto. O ducto pode dispor de aberturas laterais pelas quais distribui luz natural a cada um 

dos pisos. O sistema deve ser adaptado em função do número de pisos e das dimensões dos espaços a 

iluminar. 

 

 

Aplicação 

 

Estes sistemas funcionam em condições favoráveis de pequeno comprimento dos túneis de luz e de iluminância 

exterior elevada. O seu uso é, por isso, mais adequado em climas onde frequentemente se verificam condições 

de céu limpo, ou seja, na presença de luz solar directa. Estes sistemas não são eficientes e por isso não 

recomendáveis em condições de céus encobertos, em situações onde o acesso directo à luz solar não esteja 

disponível e onde sejam necessários túneis de luz de longo comprimento. 

 

Como mostra a Figura 2.64, durante o dia o nível máximo de luminância obtém-se nas horas próximas do meio-

dia solar quando os raios de luz incidentes estão próximos do alinhamento vertical do ducto fazendo diminuir o 

número de reflexões. O mesmo acontece em relação à época do ano, em que a máxima quantidade de luz se 

obtém nos meses de Verão devido aos ângulos de altura solar mais elevados, sendo que nos meses de Inverno 

os ângulos de altura solar menor implicam um maior número de reflexões dentro do ducto. No entanto, esta 

diferença é minimizada através da incorporação do elemento reflectante na clarabóia atrás referido. 
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Figura 2.64 – Nível de iluminação em função da hora do dia e da época do ano 
(Espacio Solar, 2008). 

 

Devido há ineficácia do sistema aquando da ausência de luz solar directa, é necessária a instalação de um “kit” 

no interior do ducto, próximo do extremo interior, que permite a incorporação de iluminação artificial no sistema. 

Este é útil não só na ausência de luz solar directa como também durante o período nocturno. 

 

Estes sistemas são principalmente usados em edifícios que contêm espaços interiores onde a iluminação 

natural é insuficiente apenas com a abertura de vãos ou inexistente, como por exemplo estações de metro, 

centros comerciais, sótãos, etc. 

 

 

Exemplos de aplicação 

 

 
Figura 2.65 - Centro de Educação Infantil “Els Pinetons” em Garriga, Barcelona (2006). Utilizam-se 10 túneis de luz para iluminar com 
luz natural o amplo corredor que dá acesso às salas de aula (Espacio Solar, 2008). 
 

 

 

2.3.3 Fibras ópticas 

 

Características e princípios físicos 

 

As fibras ópticas têm como objectivo transportar a luz natural durante longas distâncias para espaços interiores 

do edifício onde a iluminação natural não é possível ou insuficiente através da abertura de vãos envidraçados 

convencionais (Figura 2.66). Assim como os sistemas de transporte de luz anteriormente referidos, este sistema 
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é também constituído por três componentes: i) um painel exterior colector de luz natural; ii) cabos de fibras 

ópticas que transportam a luz solar captada pelo colector e iii) luminárias interiores que transmitem e difundem a 

luz para os espaços interiores do edifício. 

 

 
Figura 2.66 – Esquema de funcionamento de um sistema de 
transporte de luz utilizando fibras ópticas (Espacio Solar, 2008). 

 

O painel colector de luz natural é formado por lentes Fresnel monitorizadas automaticamente que seguem o 

movimento do sol e dirigem a luz para os cabos de fibra óptica (Figura 2.67). Estes utilizam o fenómeno da 

reflexão interna total, transportando a luz solar captada até às luminárias interiores com perdas mínimas 

permitindo um transporte de luz de qualidade elevada até aos 15 m de distância (Espacio Solar, 2008). Os 

cabos de fibra óptica utilizam varetas finas de vidro ou metacrilato e o seu pequeno diâmetro e flexibilidade 

permitem uma instalação fácil e eficiente. As luminárias localizadas no interior podem ser de diversos tipos e 

formas (rectangular, quadrangular, circular, pontual ou linear). Estas são constituídas por painéis de acrílico 

semi-transparente e transmitem e difundem a luz para os espaços interiores do edifício (Figura 2.68).  

 

 

Figura 2.67 – Painel colector de luz natural Parans formado por 
lentes Fresnel monitorizadas automaticamente (Espacio Solar, 
2008). 

 

Figura 2.68 – Luminária interior Parans de forma rectangular 
(Espacio Solar, 2008). 

 

As variações que ocorram na cor e intensidade da luz solar irão ser transferidas instantaneamente para o 

ambiente interior. Em caso de necessidade de um ambiente nocturno, o sistema pode ser desactivado através 

de um interruptor ligado ao sistema. 

 



66 

O desempenho deste sistema depende de dois factores essenciais: a localização do painel colector exterior que 

preferencialmente deve estar exposto ao máximo de luz solar directa e o comprimento dos cabos de fibra óptica 

que não deve ultrapassar os 15 metros (Espacio Solar, 2008). O sistema atinge o seu máximo desempenho 

quando os raios solares se encontram perpendicularmente à superfície do painel colector. Este sistema funciona 

apenas com a presença de luz solar directa e por isso em situações de céu encoberto são necessárias fontes 

de iluminação complementares. Algumas das luminárias referidas são equipadas com lâmpadas fluorescentes 

de modo a propiciar um nível mínimo de iluminação quando da ausência de luz solar. 

 

 

Aplicação 

 

Este sistema pode ser instalado num edifício existente assim como num edifício em construção. Os painéis 

colectores são normalmente colocados em coberturas (Figura 2.69), podendo também ser montados em 

fachadas ensolaradas. Para um desempenho eficaz do sistema, o painel colector deve ter uma máxima 

exposição à luz solar e para tal deve geralmente ser orientado a sul no hemisfério norte e a norte no hemisfério 

sul. 

 

Figura 2.69 – Exemplo de um painel colector de luz natural Parans montado na cobertura 
de um edifício (Espacio Solar, 2008). 

 

 

Exemplos de aplicação 

 

 
Figura 2.70 – Museu Técnico de Malmö, Suécia. Exemplos de aplicação de diversos tipos de luminárias interiores de iluminação 
natural Parans (Espacio Solar, 2008). 
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2.3.4 Tectos anidólicos 

 

Características e princípios físicos 

 

Os tectos anidólicos são um sistema anidólico que usa as propriedades ópticas de concentradores parabólicos 

combinados para captar e concentrar a luz natural difusa do céu. Este sistema é composto por um ducto de luz 

de secção rectangular colocado acima do plano do tecto falso, e por dois elementos ópticos anidólicos 

colocados em ambas as extremidades do ducto de luz (Figura 2.71). Na extremidade do ducto exterior ao 

edifício, um concentrador óptico anidólico captura e concentra a luz difusa proveniente de zonas próximas do 

zénite do céu (áreas de elevada iluminância em céus encobertos), introduzindo-a eficazmente no interior do 

ducto. Em seguida, a luz natural é transportada em profundidade no compartimento por reflectores especulares 

que revestem o ducto de luz. Na extremidade do ducto no interior do compartimento, um reflector parabólico 

distribui o fluxo de luz para o compartimento, em direcção ao plano de trabalho. 

 

Ambas as extremidades do ducto são encerradas para impedir a acumulação de poeira e sujidade na superfície 

dos reflectores. Na extremidade interior é apenas colocado um vidro simples ou painel de plástico, enquanto na 

extremidade exterior o concentrador anidólico é isolado por um vidro duplo por razões térmicas. Sobre este, 

deve também ser colocado um estore de rolo, de controlo manual ou automático, para controlar a penetração 

de luz solar directa em dias ensolarados. Assim como o ducto de luz, os elementos anidólicos são revestidos 

com alumínio anodizado. Devido ao seu acabamento altamente reflectivo, este sistema não produz nenhuma 

dispersão óptica, mesmo com a incidência de luz solar directa 

 

 
Figura 2.71 – Secção longitudinal de um compartimento com um sistema de tecto anidólico 
incorporado (Adaptado de Courret, 1998). 

 

 

A alta selectividade angular do sistema permite uma selecção rigorosa dos raios de luz admitidos pela abertura 

de entrada do sistema (sector de admissão), assim como um controlo preciso dos raios de luz emergentes na 

abertura de saída. Devido à elevada eficiência óptica do sistema, todos os raios de luz admitidos pelo sector de 

admissão são totalmente transmitidos na abertura de saída (IEA, 2000). 

 



68 

 

 

Aplicação 

 

Os tectos anidólicos são sistemas de iluminação natural lateral, geralmente, usados em fachadas verticais de 

edifícios não residenciais localizados em climas onde frequentemente se verificam condições de céu encoberto 

e que têm acesso limitado à luz solar directa ou ainda que a sua envolvente obstruí grande parte da abóbada 

celeste (em áreas densamente construídas) Porém, podem ser usados em qualquer latitude e clima desde que 

seja instalado um dispositivo exterior de sombreamento na abertura de entrada do sistema, como protecção 

contra o encadeamento e sobreaquecimento originado pela penetração de luz solar directa. 

 

Em climas ensolarados e quando o sol constitui a principal fonte de luz natural, é conseguido um factor de 

concentração de luz elevado permitindo apenas a instalação de um pequeno ducto de luz que ocupa uma área 

de tecto reduzida (IEA, 2000). Em climas onde predominam condições de céu encoberto, o factor de 

concentração é limitado. Por isso, com o objectivo de captar a quantidade de luz natural suficiente para o 

interior do compartimento, o concentrador anidólico deve estender-se à largura total da fachada do 

compartimento e o ducto de luz deve ocupar a totalidade do espaço acima do tecto falso. No entanto, as 

dimensões do sistema devem ser compatíveis com a disponibilidade de espaço no edifício. Pela interferência do 

sistema com outras componentes do edifício, este deve ser levado em conta desde o início do processo de 

projecto. Deste modo, as soluções de desenho adoptadas devem variar com o clima e latitude do local onde o 

sistema vai ser aplicado. 

 

 

Exemplos de aplicação 

 

 

Figura 2.72 - Projecto de um novo edifício para o Parque Tecnológico de Siegen (Alemanha). Integração de tectos anidólicos numa 
ampla sala de conferência. Planta do edifício, à esquerda, e secção da sala de conferência do edifício, à direita (Fonte: 
http://leso.epfl.ch/e/research_dl_anidolic_design.html). 
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Figura 2.73 – Tecto anidólico incorporado num 
modelo experimental (DEMONA modules), 
Campus da EPFL (Suiça, 1996) (Fonte: 
http://leso.epfl.ch/e/research_dl_anidolic_desig
n.html). 
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3. CASO DE ESTUDO  
 

O presente capítulo tem como principal objectivo avaliar, através de ensaios experimentais, o desempenho de 

alguns dos sistemas avançados de iluminação natural abordados no capítulo 2, relativamente a uma solução 

simples de envidraçado convencional. Pretende-se não só fazer uma comparação entre os resultados 

experimentais obtidos com os diferentes sistemas, como também uma comparação com resultados de estudos 

elaborados por outros autores. 

 

Para a elaboração do caso de estudo procedeu-se à criação de um modelo físico onde foram integradas 

amostras dos sistemas de iluminação em estudo. Sobre o modelo foram realizadas medições e registos 

fotográficos, considerando uma latitude de 40ºN (próxima da latitude de Lisboa, 38°4’N), que serviram de 

suporte à análise do desempenho dos sistemas. O caso de estudo desenvolveu-se apenas sobre alguns dos 

sistemas abordados no Capítulo 2. Optou-se pelos sistemas que consistem em Elementos Integrados em 

Envidraçados, pois pela sua menor dimensão e escala tornam possível a sua incorporação num modelo físico 

experimental. O caso de estudo incidiu então sobre três tipos de sistemas integráveis em envidraçados – vidro 

prismático, laser-cut panel e channel panel. 

 

 

 

3.1 Metodologia e concepção dos modelos experimentais 
 

O estudo do comportamento da luz natural num determinado compartimento ou espaço pode realizar-se através 

de diversos métodos: métodos analíticos (manuais, gráficos ou computacionais), métodos de avaliação“in situ”, 

e medições em modelos reduzidos. Apesar dos recentes avanços na área da simulação computacional, a 

construção de modelos físicos à escala ou a avaliação “in situ” constitui ainda um meio eficaz e seguro de 

avaliar o comportamento da luz natural num espaço, particularmente quando nele são aplicados materiais com 

características ópticas complexas e difíceis de simular, pois simples cálculos manuais ou programas de 

computador são susceptíveis de produzir resultados e conclusões erradas devido à natureza bastante complexa 

da luz natural, e dos materiais e sistemas adoptados (Lechner, 2001). Para além disso, a utilização de 

programas de computador capazes de produzir resultados fisica e opticamente correctos (tal como o Radiance) 

exige uma quantidade significativa de tempo e experiência, enquanto que a construção de modelos físicos 

requer menor tempo de aprendizagem e oferece resultados bastante fiáveis. Outra vantagem dos modelos 

físicos é o facto de através destes ser possível a avaliação de ambos os aspectos qualitativos (níveis de 

encadeamento, reflexos e brilho) e quantitativos (níveis de iluminação interiores) de um sistema de iluminação 

natural. Este facto tornou-se especialmente significativo desde que os níveis de encadeamento, reflexos e brilho 

se tornaram muitas vezes mais importantes do que os níveis de iluminação (Lechner, 2001). 

 

Deste modo, optou-se pela construção de um modelo físico à escala 1/10, dada a inviabilidade técnica de 

construção de um modelo físico à escala real. Ao contrário do que acontece com outros fenómenos da física 

dos edifícios (acústica, térmica, etc.), a luz não sofre alterações devido a factores de escala, sendo que o seu 
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comportamento num modelo físico bem executado é semelhante ao seu comportamento num espaço real 

(Caldas, 2007-2008). Este resultado só será conseguido se a geometria do modelo for rigorosa, e se os 

materiais aplicados no mesmo tiverem comportamentos lumínicos semelhantes aos materiais reais, 

designadamente no que diz respeito à sua reflectância. Para além disso, não é absolutamente necessário utilizar 

o mesmo factor de escala para modelar o compartimento e os componentes do sistema de iluminação natural, 

sendo que amostras de componentes de sistemas à escala real (como por exemplo vidro prismático ou filmes 

holográficos) obtidos a partir da empresa fabricante do sistema, podem ser utilizados directamente nos modelos 

(Baker et al., 2002). 

 

O modelo físico construído tem como propósito a simulação de um compartimento idealizado, de forma 

rectangular, com dimensões que possibilitem o estudo da distribuição da luz natural em profundidade no 

compartimento. Deste modo, as dimensões do compartimento foram escolhidas de forma a obter um espaço 

profundo. Na Figura 3.1 está representado em planta, secção longitudinal e alçado, o modelo físico construído à 

escala 1/10. O compartimento tem dimensões reais de 4.0 m de largura, 7.5 m de profundidade (2.5 vezes a 

altura) e 3.0 m de altura (tendo no modelo físico as dimensões de 40 cm x 75 cm x 30 cm). Na fachada de 

menor dimensão e orientada a Sul é aberto um vão envidraçado a 0.80 m do chão até à altura do tecto e em 

toda a largura do compartimento (com dimensões reais de 4.0 m de largura e 2.2 de altura e no modelo físico 

de 40 cm x 22 cm). O vão envidraçado é dividido em duas partes: uma parte inferior (de dimensões 40 cm x 12 

cm) que permite a visão para o exterior e uma parte superior (de dimensões 40 cm x 10 cm), acima do nível de 

visão dos ocupantes, onde é colocado cada um dos sistemas avançados para potenciar a entrada de luz 

natural.  

 

 

Figura 3.1 - Planta, secção longitudinal e alçado sul do modelo físico construído à escala 1/10. 
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Na prática, estes sistemas avançados de iluminação natural devem ser combinados com sistemas de 

sombreamento convencionais, como palas exteriores e estores venezianos, e dependendo da área de 

envidraçado considerada, e da severidade do clima em questão, poderá ainda ser necessário a utilização de 

envidraçados low-E (Figura 3.2). A utilização de uma pala exterior, colocada acima do nível da visão dos 

ocupantes e entre as duas aberturas do vão envidraçado, permitirá por um lado sombrear a área não abrangida 

pelos sistemas avançados de iluminação natural, e por outro reflectir a luz incidente sobre a sua superfície 

superior para o interior do compartimento. O uso de estores venezianos interiores ao longo de todo o vão, e 

ajustados correctamente, eliminam o problema do encadeamento, impedindo a penetração de luz solar de 

baixas altitudes e a luz descendente não redireccionada pelo sistema avançado. Sendo a área de envidraçado 

considerada cerca de 30% da área de pavimento, a utilização de envidraçados low-E com transmissão 

selectiva5 poderia permitir reduzir as perdas de calor no Inverno e controlar os ganhos solares durante o Verão. 

 

 
Figura 3.2 – Secção da solução de envidraçado que combina 
sistemas avançados de iluminação natural com sistemas de 
sombreamento convencionais. 

 

 

No entanto, no modelo físico optou-se por incluir apenas os sistemas avançados de iluminação natural de modo 

a compreender concretamente qual a sua contribuição para um melhor aproveitamento da luz natural e em 

especifico para o aumento dos níveis de iluminação nas zonas mais interiores do espaço (com profundidade 

total de 7,5m, acima do que é normalmente considerado zona passiva em termos de iluminação natural), sem a 

influência de outros dispositivos. 

 

Os sistemas aplicados no modelo são amostras à escala real adquiridas directamente a partir das empresas 

fabricantes dos mesmos. O vidro prismático utilizado no modelo é fabricado pela empresa Siteco, representada 

em Portugal pela Siemens. A escolha do modelo de vidro prismático é feita de acordo com o objectivo 

pretendido e com a latitude do local. Deste modo, para a latitude de Lisboa (38º 4’N) e tendo como objectivo de 

                                                             
5 Os envidraçados low-E com transmissão selectiva são adequados para edifícios que possuem tanto necessidades de 

aquecimento no Inverno como de arrefecimento no Verão. As características destes vidros reduzem as perdas de calor no 

Inverno, ao passo que durante os períodos quentes as propriedades de transmissão selectiva permitem iluminação natural, 

mas bloqueiam uma fracção substancial da energia solar infravermelha (Santos, 2008). 
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redireccionar a luz natural em profundidade em direcção ao plano do tecto foi recomendado pelo fabricante a 

utilização do modelo Siemens 48/5 (Figura 3.3 e Figura 3.4). 

 

Figura 3.3 – Fotografia do vidro prismático (modelo Siemens
48/5) utilizado no modelo físico. 

 
Figura 3.4 – Fotografia do vidro prismático (modelo Siemens 48/5)
utilizado no modelo físico. 

 

 

Assim como ilustra a Figura 3.5, o vidro prismático referido foi colocado no modelo físico em posição vertical, na 

parte superior do vão envidraçado, e com a sua estrutura prismática orientada para o exterior. A Figura 3.6 

ilustra uma vista interior do modelo físico, em direcção ao vão envidraçado, com a aplicação do vidro 

prismático. 

 

 
Figura 3.5 – Fotografia exterior do modelo físico com a aplicação 
do sistema vidro prismático na parte superior do vão 
envidraçado. 

 
Figura 3.6 – Fotografia do interior do modelo físico com a 
aplicação do sistema vidro prismático na parte superior do vão 
envidraçado. 

 

 

Os sistemas laser-cut panel e o channel panel, desenvolvidos e patenteados pelo Grupo de Pesquisa de Energia 

e Iluminação coordenado por Ian Edmond da Queensland University of Technology, Brisbane, Austrália, foram 

adquiridos pelo contacto directo via e-mail com o próprio Ian Edmond. O laser-cut panel (LCP) usado tem a 

espessura de 6 mm e os cortes a laser foram feitos com um espaçamento de 4.2 mm (D/W=0.7), em toda a 

espessura do painel e perpendiculares à sua superfície (Figura 3.7). O channel panel utilizado tem na totalidade 

12 mm de espessura e constitui a união de dois LCPs de 6 mm de espessura cada (Figura 3.8). Nos dois LCPs, 
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os cortes a laser foram feitos com um espaçamento de 4,2 mm, em toda a espessura de cada painel e com um 

ângulo de 12o à normal do painel. 

 

Figura 3.7 – Fotografia do Laser-Cut Panel utilizado no modelo 
físico (espessura de 6 mm, D/W=0.7, ângulo de corte de 0º, 
D/W=0.7). 

Figura 3.8 – Fotografia do Channel Panel utilizado no modelo físico 
(espessura de 12 mm, ângulo de corte de 12º). 

 

 

Assim como ilustra a Figura 3.9, o channel panel foi testado em posição vertical. A Figura 3.10 ilustra uma vista 

interior do modelo físico, em direcção ao vão envidraçado, com a aplicação do channel panel. 

 

Figura 3.9 – Fotografia exterior do modelo físico com a aplicação 
do sistema Channel Panel na parte superior do vão envidraçado. 

 
Figura 3.10 – Fotografia do interior do modelo físico com a 
aplicação do sistema channel Panel na parte superior do vão 
envidraçado. 

 

 

O LCP, para além de ser testado em posição vertical (inclinação de 0 o), foi também testado para as inclinações 

de 10 o e 20o. A Figura 3.11 e a Figura 3.12 ilustram, respectivamente, uma vista exterior e uma vista interior do 

modelo físico com a aplicação do LCP com uma inclinação de 10º. 
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Figura 3.11 – Fotografia exterior do modelo físico com a aplicação
do sistema Laser-Cut Panel inclinado a 10º na parte superior do
vão envidraçado. 

 
Figura 3.12 – Fotografia do interior do modelo físico com a 
aplicação do sistema Laser-Cut Panel inclinado a 10º na parte 
superior do vão envidraçado. 

 

 

Como sistema de referência e base de comparação dos sistemas em análise foram utilizados dois painéis de 

acrílico transparente de 2.5 mm de espessura cada para simular uma simples solução de envidraçado 

convencional (Figura 3.13 e Figura 3.14).  

 

 
Figura 3.13 – Fotografia exterior do modelo físico com a adopção 
de uma simples solução de envidraçado convencional 

 
Figura 3.14 – Fotografia do interior do modelo físico com a 
adopção de uma simples solução de envidraçado convencional. 

 

 

Na escolha dos materiais utilizados no modelo físico foram tidas em conta características como a aparência e a 

reflectância dos materiais, optando por materiais com uma aparência e comportamento lumínico semelhante ao 

pretendido no espaço real. De forma a obter materiais de comportamento similar, fizeram-se medições da 

reflectância dos materiais utilizados no modelo físico usando um instrumento de leitura e registo de medições 

Data-Logger - Delta OHM DO 9847 e duas sondas fotométricas - Delta OHM LP 471 PHOT Probe. Sendo que a 

reflectância de um material (ρs) é à razão entre o fluxo de luz reflectido (Er) e o fluxo de luz incidente (Ed) na 

superfície de um material, uma das sondas foi colocada sobre a superfície de forma a medir o fluxo incidente, e 

a outra foi colocada em posição invertida de modo a medir o fluxo reflectido pela superfície. A reflectância, em 

percentagem, é dada pela seguinte expressão: 

 

ρs (%) = Er / Ed x 100 



76 

 

Para a construção dos planos das paredes e do tecto do modelo utilizou-se PVC de cor branca com uma 

reflectância de 83%, semelhante à reflectância de uma parede com pintura mate de cor branca. Para o chão 

pretendeu-se simular um pavimento de madeira de carvalho claro. Como tal, utilizou-se balsa com um 

acabamento de pintura de verniz mate de cor carvalho claro (referência H831 – 038808) obtendo uma 

reflectância de 47%. Os resultados das medições da reflectância dos materiais utilizados encontram-se em 

anexo (ANEXO B).  

 

No processo de construção do modelo houve diversas preocupações: a construção do modelo sobre uma base 

sólida que permitisse o seu transporte para o exterior para ser fotografada e alvo de medições; e o uso de fita-

cola preta em todas as suas juntas, de modo a evitar a entrada de luz não intencional e para que a luz entre 

apenas através do vão envidraçado. Para fotografar o interior do modelo foi feita uma abertura no plano do 

modelo correspondente à parede de tardoz. 

 

 

 

3.2 Medições e registos fotográficos 

 

Sobre o modelo físico construído foram efectuadas diversas medições e registos fotográficos, em condições de 

céu e sol reais, que serviram de base ao processo de avaliação e análise quantitativa e qualitativa dos diferentes 

sistemas avançados de iluminação natural em estudo. 

 

 

Considerações gerais das medições 

 

As medições de iluminação natural são normalmente realizadas em condições de céu encoberto, sendo o 

Factor de Luz do Dia (FLD) o principal parâmetro na quantificação do ambiente interior de iluminação natural. 

Este possibilita a caracterização desse ambiente nas piores circunstâncias possíveis (em condições de céu 

encoberto), constituindo-se como um indicador dos níveis mínimos de iluminação natural de um determinado 

compartimento. Porém, em climas onde predominam condições de céu limpo ou parcialmente encoberto, a 

componente da luz solar directa não deve ser suprimida (Brotas et al., 2002). Como tal e no sentido de se obter 

uma avaliação mais completa e abrangente do desempenho dos sistemas, optou-se não só por efectuar 

medições em condições de céu encoberto, como também em condições de céu limpo. 

 

Sob ambas as condições, as medições devem dar uma indicação da distribuição da iluminação natural no 

interior do compartimento em questão. Para a medição das iluminâncias interiores deve ser definida uma grelha 

de pontos de medição igualmente distanciados entre si e ao longo dos principais planos de referência do 

compartimento. São considerados planos de referência os principais planos das tarefas visuais a realizar num 

determinado local. Sendo o objectivo deste estudo avaliar a distribuição das iluminâncias em profundidade no 

interior do compartimento, considerou-se suficiente definir os pontos de medição segundo uma linha 

perpendicular ao centro do vão envidraçado. Foram então considerados sete pontos situados ao longo desta 

linha, espaçados entre si um metro, e localizados em planos de referência horizontais, considerados como 
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planos de trabalho situados a uma altura de 0,80 m do pavimento. A Figura 3.15 ilustra a localização dos pontos 

de medição das iluminâncias interiores no compartimento em questão. 

 

              
Figura 3.15 - Localização dos pontos de medição das iluminâncias interiores em 
planta e em secção longitudinal do modelo físico construído à escala 1/10. 

 

 

 

Medições em condições de céu encoberto 

 

As medições em condições de céu encoberto foram efectuadas nos sete pontos referidos, para cada um dos 

sistemas de iluminação natural em estudo. Para realizar as medições foram utilizados um instrumento de leitura 

e registo de medições e duas sondas fotométricas referidos anteriormente. Um das sondas foi colocada no 

exterior, na cobertura do modelo e a apontar para a cúpula celeste, e a outra sonda foi posicionada no interior 

do modelo, em cada um dos pontos anteriormente referidos. Na sonda exterior registaram-se todas as 

medições exteriores (iluminâncias globais horizontais exteriores, Eext) e na sonda interior registaram-se todas as 

medições interiores (iluminâncias interiores, Eint). Para cada medição de iluminância interior foi registada no 

mesmo instante a iluminância exterior. Para efectuar as medições, o modelo físico foi colocado no exterior, num 

plano horizontal de um terraço de uma construção alta, de maneira a que fachadas dos edifícios envolventes 

não prejudicassem a integração do total da cúpula celeste na sonda exterior. 

 

Para determinar o FLD (expresso em percentagem) dividiu-se o valor de cada uma das iluminâncias interiores 

(Eint) pelo valor da iluminância global horizontal exterior (Eext) obtida no mesmo instante pela sonda exterior. O 
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FLD representa, assim, a percentagem de luz natural disponível que chega a um dado ponto do espaço interior, 

e é dado pela seguinte expressão: 

 

FLD (%) = Eint / Eext x 100 

 

 

Medições em condições de céu limpo 

 

Nas medições sob condições de céu limpo, cada um dos sistemas foi testado para os solstícios de Verão e 

Inverno (dias 21 de Junho e 22 de Dezembro respectivamente) e para os equinócios (21 de Março e 21 de 

Setembro), de modo a obter uma representação aceitável da distribuição anual da iluminação natural. Em cada 

um dos dias referidos, as medições foram efectuadas em três períodos do dia, às 9.00h, 12.00h e 17.00h no 

solstício de Verão e equinócios, e às 9.00h, 12.00h e 16.00h no solstício de Inverno. 

 

Apesar de o FLD ser um parâmetro essencialmente utilizado na caracterização das condições de iluminação 

natural no interior dos edifícios para condições de céu encoberto, no presente estudo optou-se por aplicá-lo 

também à avaliação das condições de iluminação natural sob condições de céu limpo. Esta opção deve-se à 

impossibilidade de realizar as diversas medições (sobre o mesmo sistema e entre sistemas) em simultâneo 

devido à falta de equipamento disponível. Apesar de apresentar algumas desvantagens, o uso deste parâmetro 

permite uma comparação quantitativa entre os resultados obtidos nos diferentes sistemas. 

 

Para efectuar estas medições foram utilizados o instrumento de leitura e registo de medições Data-Logger - 

Delta OHM DO 9847 e duas sondas fotométricas - Delta OHM LP 471 PHOT Probe referidos anteriormente, e 

ainda o Data-Logger - LI-COR LI-1400 e três sensores fotométricos LI-COR LI-210SA (as características dos 

vários equipamentos utilizados encontram-se descritas no ANEXO C). As duas primeiras sondas foram 

colocadas no exterior do modelo, uma sobre a cobertura a apontar para a cúpula celeste onde se leram as 

medições referentes à iluminância global horizontal exterior (Egh,ext) e outra posicionada no plano vertical do vão, 

do lado exterior, onde se leram as medições exteriores referentes à iluminância total vertical exterior (Etv,ext). Os 

três fotómetros foram colocados no interior no modelo, onde se leram as iluminâncias interiores (Eint). Pelo facto 

de apenas haver três fotómetros para medições em sete pontos interiores, as medições para cada sistema 

foram realizadas em duas vezes. Optou-se por medir numa primeira vez os três pontos mais próximos do vão 

envidraçado (P1, P2 e P3) e numa segunda volta os três pontos mais distantes (P5, P6 e P7). Foi excluído o 

ponto P4, a meio do compartimento, por se considerar o ponto com menos relevância para a percepção da 

distribuição da luz natural no interior do compartimento. Para cada medição de iluminância interior (Eint) foi 

registada no mesmo instante a iluminância exterior horizontal e vertical exterior (Egh,ext e Etv,ext). 

 

Assim como nas medições em condições de céu encoberto, o modelo físico foi igualmente posicionado no 

exterior, com a diferença de que neste caso foi necessário inclinar o modelo nos planos horizontal e vertical, 

com o auxílio de um relógio de sol para obter o azimute e altitude do sol correctos dos dias e horas que se 

pretendiam simular. Utilizou-se um relógio de sol para uma latitude de 40°N, próxima da latitude de Lisboa, 

38.4°N (ANEXO A). 
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O FLD foi posteriormente determinado dividindo o valor de cada uma das iluminâncias interiores (Eint) pelo valor 

da iluminância global horizontal exterior (Egh,ext) obtida no mesmo instante pela sonda exterior.  

 

 

Registos fotográficos em condições de céu encoberto e céu limpo 

 

Anteriormente (na secção 1.3.1) identificou-se o Índice de Encadeamento como sendo um parâmetro de 

caracterização da qualidade do ambiente luminoso interior nos edifícios. Contudo, a determinação deste 

parâmetro torna-se difícil de efectuar apenas com recurso a equipamentos de medição de iluminação comuns, 

sendo necessário recorrer a instrumentação mais complexa. Assim sendo, a caracterização qualitativa do 

ambiente interior luminoso baseou-se na identificação de eventuais problemas de encadeamento através de 

registos fotográficos. 

 

À semelhança das medições em condições de céu limpo, para cada um dos sistemas foram feitos registos 

fotográficos da entrada de luz solar directa nos solstícios de Verão e Inverno (dias 21 de Junho e 22 de 

Dezembro, respectivamente) e para os equinócios (21 de Março e 21 de Setembro). Em cada um dos dias 

referidos, os registos fotográficos foram efectuadas em três períodos do dia, às 9.00h, 12.00h e 17.00h no 

solstício de Verão e equinócios, e às 9.00h, 12.00h e 16.00h no solstício de Inverno. 

 

Nos registos fotográficos, o modelo físico foi igualmente posicionado no exterior e inclinado para simular os 

ângulos de altura solar pretendidos. Com o auxilio do relógio de sol, as fotografias foram tiradas a partir da 

abertura feita no plano do modelo físico correspondente à parede de tardoz e mantendo o centro da lente ao 

nível da visão de um modelo humano posicionado no interior do modelo físico. Para obter um campo de visão 

largo e profundo foi usada a máxima abertura angular conseguida (28 mm). Sempre que possível optou-se por 

usar o céu como fundo visível através do vão envidraçado do modelo. Porém, nos casos em que esta situação 

não foi possível utilizou-se o programa Photoshop para edição das fotografias. 

 

Foram também efectuados registos fotográficos da entrada de luz difusa, em condições de céu encoberto, para 

cada um dos sistemas. 

 

Os resultados obtidos em todas as medições efectuadas, assim como todos os registos fotográficos realizados 

apresentam-se ao longo da análise em seguida efectuada e ainda nos anexos ANEXO D e ANEXO F. 

 

 

 

3.3 Análise quantitativa e qualitativa dos resultados obtidos 
 

A análise dos resultados obtidos incide sobre os aspectos qualitativos e quantitativos da iluminação, ambos 

importantes para a obtenção de um ambiente luminoso interior adequado. Os aspectos quantitativos 

relacionam-se essencialmente com os níveis de iluminação obtidos no interior do compartimento, enquanto que 

os aspectos qualitativos dizem respeito aos factores que contribuem para a sensação de conforto visual dos 

ocupantes. 
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3.3.1 Análise quantitativa 

 

Segundo Lechner (2001), todas as comparações quantitativas entre sistemas alternativos devem ser baseadas 

no Factor de Luz do Dia (FLD), pois a iluminância do céu tanto em condições de céu encoberto como em 

condições de céu limpo varia permanentemente. Neste sentido, a análise quantitativa da iluminação natural no 

interior do compartimento foi realizada a partir dos valores obtidos do FLD, em ambas as condições de céu 

encoberto e de céu limpo.  

 

No entanto, com esta análise não se pretendeu classificar os níveis de FLD obtidos, mas sim fazer uma 

comparação entre o desempenho dos sistemas em estudo e o sistema de referência, assim como, uma 

comparação com resultados de estudos sobre os mesmos sistemas elaborados por outros autores. Como tal, a 

partir dos resultados obtidos nas diversas medições efectuadas foram elaborados para cada situação (de tipo 

de céu, data e hora) um gráfico do FLD (%) e um gráfico da Diferença Relativa (%) entre o FLD de cada sistema 

em estudo e o FLD do sistema de referência. A acompanhar a análise foram apresentados os gráficos que se 

consideraram mais relevantes. Os restantes gráficos elaborados e todos os valores obtidos nas medições 

encontram-se em anexo (ANEXO E). Todas as melhorias e perdas expressas em percentagem foram sempre 

baseadas numa comparação ao sistema de referência (vidro simples). 

 

 

Céu encoberto 

 

Nos gráficos da Figura 3.16 e da Figura 3.17 estão representados os resultados das medições referentes ao 

desempenho dos diferentes sistemas testados em condições de céu encoberto. Como ilustra a Figura 3.17, em 

condições de céu encoberto apenas os sistemas laser-cut panels (LCP’s) com uma inclinação de 10° e 20° 

apresentam melhorias significativas dos níveis de FLD ao longo de todo o compartimento em relação ao sistema 

de referência (vidro simples). É também perceptível, através da Figura 3.17, que na zona junto ao vão 

envidraçado os sistemas apresentam na generalidade níveis inferiores de FLD em relação ao vidro simples, e à 

medida que nos aproximamos do fundo do compartimento a tendência é inversa. Aos 7m de profundidade 

todos os sistemas à excepção do vidro prismático apresentam níveis superiores de FLD em relação ao vidro 

simples, destacando-se o LCP 10° com melhorias de cerca de 15%. 

O sistema com pior desempenho é o vidro prismático apresentando ao longo de toda a profundidade do 

compartimento níveis de FLD inferiores aos dos restantes sistemas, e reduções de FLD em relação ao sistema 

de referência entre 46% e 12%, junto ao vão e no fundo do compartimento respectivamente. 

 

Os resultados obtidos referentes aos laser-cut panels revelam algumas semelhanças às conclusões obtidas 

num estudo desenvolvido por Edmonds (1993) que aponta para um LCP posicionado na vertical (0°), para as 

mesmas condições de céu, pequenas melhorias não significativas dos níveis de iluminação no interior do 

compartimento, em comparação com um envidraçado convencional, e melhorias substanciais quando do uso 

de um LCP inclinado (30°). Em relação ao vidro prismático, os resultados obtidos estão mais uma vez de acordo 

com um estudo realizado pela Norwegian Univertsity of Science and Technology, no âmbito da IEA (2000) que 
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conclui que os vidros prismáticos (Siteco 45º), em condições de céu encoberto, reduzem a iluminância em 

todas as zonas do compartimento, entre 20% a 35%. 

 

 

Figura 3.16 - Gráfico do Factor de Luz do Dia (%) em condições 
de céu encoberto, ao nível do plano de trabalho. 

 

Figura 3.17 - Gráfico da diferença relativa (%) entre o FLD de 
cada sistema e do vidro simples em condições de céu 
encoberto. 

 

 

Céu limpo - 21 de Junho às 9.00h 

 

Os gráficos da Figura 3.18 e da Figura 3.19 ilustram os resultados das medições referentes ao desempenho dos 

diferentes sistemas em condições de céu limpo para o dia 21 de Junho às 9.00h (latitude de 40°N, ângulo de 

altura solar de 44° - altura solar média). Na Figura 3.18 destaca-se o desempenho do sistema laser-cut panel 

(LCP), apresentando para as diferentes inclinações (0°, 10° e 20°) melhorias em quase todo o compartimento. O 

LCP 20° apresenta constantemente níveis de FLD superiores aos restantes sistemas registando-se melhorias de 

cerca de 20% no fundo do compartimento (Figura 3.19).  

 

Os sistemas channel panel e vidro prismático não apresentam quaisquer melhorias, sendo este último o sistema 

com pior desempenho. No entanto, todos os sistemas em estudo apresentam um ligeiro aumento de FLD dos 

6m para os 7m ao contrário do que se verifica com o sistema de referência. 
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Figura 3.18 - Gráfico do Factor de Luz do Dia (%) em condições 
de céu limpo para o dia 21 de Junho às 9.00h, ao nível do plano 
de trabalho. 

 

Figura 3.19 - Gráfico da diferença relativa (%) entre o FLD de 
cada sistema e do vidro simples em condições de céu limpo para 
o dia 21 de Junho às 9.00h, ao nível do plano de trabalho. 

 

 

Céu limpo – 21 de Junho às 12.00h 

 

Os gráficos da Figura 3.20 e da Figura 3.21 são referentes aos resultados das medições dos diversos sistemas 

em condições de céu limpo para o dia 21 de Junho às 12.00h (latitude de 40°N, ângulo de altura solar de 73° - 

altura solar elevada). Ambos os gráficos mostram para todos os LCP’s (0°, 10° e 20º) melhorias em quase todo 

o compartimento, mais acentuadas na zona junto ao vão, e para o channel panel melhorias apenas no fundo 

com compartimento e por isso uma maior uniformidade na distribuição natural. Nos gráficos da Figura 3.20 e da 

Figura 3.21 destaca-se o LCP inclinado a 20° com um desempenho ao longo de todo o compartimento superior 

ao dos restantes sistemas apresentando melhorias na ordem dos 30% no fundo do compartimento, por 

comparação com o vidro simples. O vidro prismático apresenta-se novamente como o sistema com pior 

desempenho reduzindo o FLD em todas as zonas e apresentando uma perda de cerca de 30% de FLD no fundo 

do compartimento. 

 

Os resultados relativos aos LCP’s apresentam algumas semelhanças aos resultados obtidos num estudo, 

desenvolvido por Laar (2001), sobre a aplicação do sistema LCP num modelo físico no Rio de Janeiro (latitude 

22,5°S). Este estudo apresenta, em condições de céu limpo e para o mesmo dia e hora, melhorias substanciais 

(na ordem dos 190%) nos níveis de iluminação para o LCP inclinado 19.2°, melhorias não significativas para o 

LCP inclinado a 7°, e perdas mínimas (de cerca de 14%) para o LCP posicionado na vertical (0°), no fundo do 

compartimento e em comparação com o sistema de referência (vidro simples). Outro estudo desenvolvido sobre 

o sistema LCP para uma altura solar de 62°, desenvolvido por Edmonds (1993), conclui igualmente que 
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melhorias substanciais na iluminação do plano de trabalho podem ser conseguidas pela inclinação do painel 

(neste caso específico com uma inclinação de 25°). 

 

Em relação ao vidro prismático, os resultados obtidos contradizem os resultados de um estudo realizado na 

Noruega (latitude 59°N) pela Norwegian Univertsity of Science and Technology, no âmbito da IEA (2000), que 

apresenta para o vidro prismático (Siteco 45º), em condições de céu limpo e para o dia 21 de Junho às 12.00h, 

melhorias dos níveis de iluminação natural no interior do compartimento (30% para a zona intermédia e 14% no 

fundo do compartimento). 

 

 

Figura 3.20 - Gráfico do Factor de Luz do Dia (%) em condições 
de céu limpo para o dia 21 de Junho às 12.00h, ao nível do 
plano de trabalho. 

 

Figura 3.21 - Gráfico da diferença relativa (%) entre o FLD de cada 
sistema e do vidro simples em condições de céu limpo para o dia 
21 de Junho às 12.00h, ao nível do plano de trabalho. 

 

 

Céu limpo – 21 de Março/Setembro às 12.00h 

 

Os gráficos da Figura 3.22 e da Figura 3.23 ilustram os resultados das medições referentes ao desempenho dos 

diferentes sistemas em estudo em condições de céu limpo para o dia 21 Março ou Setembro às 12.00h (latitude 

de 40°N, ângulo de altura solar de 49° - altura solar média). Dos resultados obtidos nas medições são apenas 

possíveis de analisar os valores referentes à zona posterior do compartimento devido à incidência de luz solar 

directa nas sondas de iluminância localizadas na área junto ao vão. 

 

Na Figura 3.22 destaca-se o sistema channel panel com níveis de FLD superiores aos restantes sistemas na 

zona posterior do compartimento. No entanto, o LCP 20° aproxima-se deste no último ponto (à distância de 7 

metros do vão) apresentando ambos melhorias de cerca de 25%, por comparação com o sistema de referência. 

Os LCP’s com inclinações de 0° e 10° apresentam um desempenho ligeiramente melhor no fundo do 
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compartimento em comparação com o vidro simples não sendo no entanto relevante esta melhoria. O vidro 

prismático apresenta-se mais uma vez como o sistema com pior desempenho reduzindo os níveis de FLD na 

zona posterior do compartimento entre os 40% e 75%.  

 

 

Figura 3.22 - Gráfico do Factor de Luz do Dia (%) em 
condições de céu limpo para o dia 21 de Março/Setembro às 
12.00h, ao nível do plano de trabalho. 

 

Figura 3.23 - Gráfico da diferença relativa (%) entre o FLD de cada 
sistema e do vidro simples em condições de céu limpo para o dia 
21 de Março/Setembro às 12.00h, ao nível do plano de trabalho. 

 

 

Céu limpo – 22 de Dezembro às 16.00h 

 

Nos gráficos da Figura 3.24 e da Figura 3.25 estão representados os resultados das medições referentes ao 

desempenho dos vários sistemas em estudo em condições de céu limpo para o dia 22 de Dezembro às 16.00h 

(latitude de 40°N, ângulo de altura solar de 6° - altura solar baixa). Nos resultados das medições em condições 

de céu limpo, ao contrário do que acontece nas situações anteriores caracterizadas por altitudes solares médias 

e elevadas, o LCP posicionado na vertical (0°) destaca-se dos restantes sistemas e em particular dos LCP’s com 

inclinações de 10° e 20°. Este apresenta valores quase sempre superiores ao sistema de referência ao longo do 

compartimento, registando-se aos 7m de profundidade melhorias de 20%.  

 

O channel panel apresenta um desempenho inferior aos restantes sistemas pois, assim como referido no 

capítulo anterior (2.2.3 Laser Cut-Panel e Channel Panel), para baixas altitudes solares a maior parte da luz solar 

incidente é redireccionada de volta para o exterior. O vidro prismático encontra-se mais uma vez entre os 

sistemas com níveis mais baixos de FLD. Todos os sistemas, à excepção do sistema de referência e do channel 

panel, apresentam novamente um ligeiro aumento do FLD dos 6m para os 7m de profundidade do 

compartimento. 
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Figura 3.24 - Gráfico do Factor de Luz do Dia (%) em condições 
de céu limpo para o dia 22 de Dezembro às 16.00h, ao nível do 
plano de trabalho. 

 

Figura 3.25 - Gráfico da diferença relativa (%) entre o FLD de 
cada sistema e do vidro simples em condições de céu limpo para 
o dia 22 de Dezembro às 16.00h, ao nível do plano de trabalho. 

 

 

 

3.3.2 Análise qualitativa 

 

A avaliação qualitativa do ambiente interior luminoso foi efectuada mediante registos fotográficos. Estes 

permitem a identificação de eventuais problemas de encadeamento por incidência de luz solar directa, reflexão 

ou excesso de brilho, como também possibilitam de algum modo compreender a distribuição de luz no 

compartimento. A acompanhar a análise foram apresentados os registos fotográficos efectuados em condições 

de céu limpo mais representativos de uma situação de altura solar elevada, uma média e uma baixa e os 

realizados em condições de céu encoberto. Os restantes registos fotográficos encontram-se em anexo (ANEXO 

F). 

 

 

Céu encoberto 

 

Na 3.26 estão reunidas as fotografias do interior do compartimento, referentes aos diferentes sistemas em 

estudo, tiradas em condições de encoberto, ou seja, apenas com a presença de luz difusa. 
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3.26 - Fotografias do interior do compartimento dos diferentes sistemas tiradas em condições de céu encoberto. 
 

Nestas condições de céu, é visível em cada uma das fotografias apenas uma ténue incidência de luz no plano 

do tecto do compartimento. Contudo, assim como referido na análise quantitativa, os resultados obtidos nas 

medições efectuadas em condições de céu encoberto apresentam para os sistemas laser-cut panels (LCP’s) 

algumas melhorias nos níveis de iluminação natural interiores em comparação com o sistema de referência. 

 

No que diz respeito à ocorrência de situações de desconforto visual, devido à ausência de luz solar directa não 

existe qualquer risco de surgir encadeamento provocado pela incidência desta no interior do compartimento ou 

associado à utilização dos sistemas em estudo. Contudo, é susceptível a ocorrência de encadeamento devido 

ao contraste acentuado entre a elevada claridade do céu, mesmo sendo céu encoberto, e a fraca luminosidade 

no interior do compartimento. 

 

 

Céu limpo – 21 de Junho às 12.00h 

 

Na Figura 3.27 estão reunidas as fotografias do interior do compartimento, referentes aos diferentes sistemas, 

tiradas em condições de céu limpo para o dia 21 de Junho às 12.00h (latitude de 40°N, ângulo de altura solar de 

73° - altura solar elevada). 
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Figura 3.27 - Fotografias do interior do compartimento com os vários sistemas tiradas em condições de céu limpo para o dia 21 de 
Junho às 12.00h. 
 

Devido à orientação sul do compartimento, em situações de altura solar elevada (predominante durante os 

meses de Verão) a incidência de luz solar directa no interior do compartimento é praticamente inexistente. Por 

isso, nestas condições não há qualquer risco de encadeamento directo ou indirecto causado pela incidência de 

luz solar directa na visão dos ocupantes ou nos eventuais planos de trabalho. 

 

Contudo, podem ocorrer outras situações de desconforto visual associadas a reflexões provenientes do vão 

envidraçado e à existência de fontes excessivamente brilhantes no campo visual dos ocupantes (por ex. 

porções brilhantes de céu). O contraste acentuado de luminosidade entre o vão envidraçado e o espaço interior 

de um compartimento é também considerado uma das causas de encadeamento. Apesar da elevada claridade 

do céu em algumas das imagens da Figura 3.27, a reflexão de luz incidente nas paredes e no tecto contíguos 

ao vão envidraçado atenua o contraste entre a claridade da janela e a zona envolvente, reduzindo o 

encadeamento resultante da visão de áreas de céu excessivamente brilhantes. Assim sendo, quanto maior for a 

iluminação no interior do compartimento, menor será o encadeamento provocado pela visualização de um céu 

brilhante. 

 

À excepção da fotografia referente ao sistema de referência, em todas as imagens da Figura 3.27 é visível a 

incidência de luz no plano do tecto do compartimento. Esta luz é redireccionada por cada um dos sistemas para 

o interior do compartimento em direcção ao plano do tecto e de seguida reflectida sobre o suposto plano de 

trabalho, aumentando os níveis de iluminação natural no fundo do compartimento. Apesar de intensa e 

concentrada, a reflexão de luz no plano do tecto não será uma fonte de encadeamento, pois encontra-se fora do 

campo visual dos ocupantes. 

 

É perceptível uma concordância entre a distribuição de luz nos registos fotográficos e os resultados obtidos nas 

medições da mesma situação (às 12.00h do solstício de Verão). As fotografias referentes aos sistemas em que 



88 

se verifica que a luz é redireccionada em maior quantidade e profundidade em direcção ao plano do tecto do 

compartimento - channel panel e LCP 20° -, coincidem com os sistemas que alcançaram melhores 

desempenhos nas medições. Do mesmo modo, o vidro prismático apresenta em ambas as situações (registos 

fotográficos e medições) desempenhos inferiores ao dos restantes sistemas. 

 

Como se verifica nas imagens da Figura 3.27, a aplicação destes sistemas pode reduzir em parte a visão directa 

para o exterior, sendo por isso o seu uso mais adequado na parte superior dos vãos envidraçados. O uso do 

LCP em posição vertical no vão envidraçado não constitui qualquer obstrução à visão para o exterior, porém 

quando inclinado é reduzida em parte a transparência da vista para o exterior. O LCP só se torna opaco e 

impede a visão para o exterior quando o ângulo de incidência de luz do sol é coincidente com o ângulo no qual 

toda a luz é reflectida para o interior do compartimento. Por outro lado, o uso do channel panel impede em 

qualquer situação uma visão clara para o exterior. A visão através deste é comparável à visão através de um 

painel translúcido. O vidro prismático constitui igualmente uma obstrução constante à visão para o exterior 

devido ao revestimento das faces superiores dos prismas que o constituem com um filme de alumínio.  

 

Nos registos fotográficos da Figura 3.27 é também visível algum encadeamento associado aos sistemas LCP’s 

e channel panel. Este acontece quando a luz solar incide sobre o sistema e é reflectida em direcção à visão dos 

ocupantes do compartimento. 

 

 

Céu limpo – 21 de Março/Setembro às 12.00h 

 

Na figura Figura 3.28 estão reunidas as fotografias do interior do compartimento, referentes aos diferentes 

sistemas, tiradas em condições de céu limpo para o dia 21 de Março/Setembro às 12.00h (latitude de 40°N, 

ângulo de altura solar de 49° - altura solar média). 

 

 
Figura 3.28 - Fotografias do interior do compartimento com os vários sistemas tiradas em condições de céu limpo para o dia 21 de 
Março/Setembro às 12.00h. 
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Assim como ilustra a fotografia referente ao sistema de referência da Figura 3.28, quando a altura solar é média 

e em compartimentos onde não são utilizados qualquer tipo de dispositivo de sombreamento exterior ou interior, 

pode ocorrer encadeamento na zona próxima do envidraçado devido à incidência de luz solar directa no interior 

do compartimento. A aplicação dos sistemas em estudo permite por um lado redireccionar a luz solar incidente 

para o interior do compartimento, aumentando os níveis de iluminação natural no fundo do compartimento, e por 

outro possibilita obter algum sombreamento na zona junto ao vão envidraçado. 

 

Apesar de todos os sistemas proporcionarem algum sombreamento, os sistemas channel panel e vidro 

prismático são os únicos que o fazem eficazmente. Os pequenos reflectores internos dos dois painéis que 

formam o channel panel, assim como o revestimento em alumínio das faces superiores dos prismas que 

compõem o vidro prismático, impedem a luz solar directa de alcançar o interior do compartimento. Estes 

redireccionam-na de volta para o exterior ou para o plano do tecto interior, prevenindo o encadeamento sobre o 

eventual plano de trabalho provocado pela incidência de luz solar directa. Como consequência, a iluminação na 

zona perto do vão envidraçado pode ser reduzida significativamente, situação que é muitas vezes desejável. 

 

Nos registos fotográficos da figura 3.28 verifica-se que quanto maior é a inclinação do laser-cut panel, maior é a 

quantidade de luz redireccionada em profundidade em direcção ao plano do tecto. É igualmente perceptível que 

com o sistema channel panel a luz é redireccionada em profundidade em direcção ao plano do tecto, enquanto 

que com o sistema vidro prismático a incidência de luz no plano do tecto é bastante menor. Existe, mais uma 

vez, uma conformidade entre a análise dos registos fotográficos e os resultados obtidos nas medições da 

respectiva situação (às 12.00h dos equinócios), pois em ambas as avaliações os sistemas LCP 20° e channel 

panel apresentam os melhores desempenhos e o vidro prismático tem um desempenho inferior ao dos 

restantes sistema. 

 

Outros aspectos como o risco de ocorrência de encadeamento devido à visão directa de grandes áreas de céu 

excessivamente brilhantes, ou o encadeamento associado a reflexões provenientes do vão envidraçado e à 

utilização dos sistemas não foram aqui referidos, por serem semelhantes aos analisados anteriormente na 

avaliação dos registos fotográficos da Figura 3.27. 

 

 

Céu limpo – 22 de Dezembro às 12.00h 

 

Na Figura 3.29 estão reunidas as fotografias do interior do compartimento, referentes aos diferentes sistemas 

em estudo, tiradas em condições de céu limpo para o dia 22 de Dezembro às 12.00h (latitude de 40°N, ângulo 

de altura solar de 26° - altura solar baixa). 
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Figura 3.29 - Fotografias do interior do compartimento com os vários sistemas tiradas em condições de céu limpo para o dia 22 de 
Dezembro às 12.00h. 
 

A baixa altura solar, predominante nos meses de Inverno, potencia uma situação de desconforto devido à 

penetração de luz solar directa em toda a profundidade do compartimento. A incidência de luz solar directa nos 

eventuais planos de trabalho ou nos olhos dos ocupantes é uma das causas de encadeamento. Assim como 

referido anteriormente, os sistemas vidro prismático e channel panel funcionam simultaneamente como sistema 

de redireccionamento de luz e de sombreamento, reduzindo a incidência de luz solar directa sobre a zona 

posterior do compartimento e consequentemente o risco da ocorrência de encadeamento. Porém, é identificada 

para todos os sistemas a necessidade de incorporar dispositivos de sombreamento adicionais – palas 

exteriores/interiores ou estores venezianos – que impeçam a penetração de luz solar directa através da área não 

abrangida pelo sistema de iluminação natural. 

 

Ao contrário do que se verificou em situações de altitudes solares média e elevada (na Figura 3.27 e na Figura 

3.28), com uma baixa altura solar os sistemas vidro prismático e LCP 10° são os que redireccionam a luz solar 

incidente em maior profundidade no plano do tecto. É novamente perceptível uma semelhança entre a análise 

dos registos fotográficos e os resultados obtidos nas medições da respectiva situação (22 de Dezembro às 

12.00h), pois em ambas as avaliações estes sistemas estão entre os que apresentam um melhor desempenho. 

 

Apesar de se identificar a reflexão de luz no plano no tecto como uma fonte de brilho intenso nas fotografias 

referentes aos sistemas vidro prismático e LCP 10° da Figura 3.29 esta encontra-se fora do campo visual dos 

ocupantes e por isso não será um factor de encadeamento. Na imagem referente ao vidro prismático é também 

visível a ocorrência de dispersão da luz. Esta está associada ao fenómeno físico da refracção e sucede quando 

a luz atravessa os prismas constituintes do vidro prismático. 
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3.4 Considerações finais 
 

No geral, verifica-se uma concordância geral entre a análise quantitativa, realizada a partir dos resultados 

obtidos nas medições, e a análise qualitativa, efectuada mediante registos fotográficos. Ambas as análises, 

quantitativa e qualitativa, das condições interiores de iluminação natural permitiram concluir o seguinte: 

 

▪ A aplicação dos sistemas testados é mais adequada em climas onde predominam condições de céu limpo, 

pois apenas o sistema laser-cut panel (LCP) apresenta algumas melhorias nos níveis interiores de iluminação 

natural sob condições de céu encoberto. 

 

▪ De um modo geral e sob ambas as condições de céu, o LCP é o sistema mais eficaz em termos de 

reorientação de luz natural em profundidade, chegando a registar melhorias próximo dos 30% em comparação 

ao sistema de referência. 

 

▪ Comparando o desempenho do sistema laser-cut panels para as três diferentes inclinações (0°, 10°, 20°), o 

LCP 20° é mais eficaz para altitudes solares médias e elevadas, enquanto que para altitudes solares baixas o 

LCP em posição vertical (0°) ou com uma inclinação de 10° apresenta de um modo geral desempenhos 

superiores. 

 

▪ As medições e registos fotográficos permitiram confirmar o concluído por Edmonds (1993): o desempenho 

máximo de um LCP é conseguido em condições de céu limpo e com a presença de luz solar directa, quando o 

painel tem um ângulo de inclinação igual a cerca de metade do ângulo de altura solar. Esta inclinação ideal 

corresponde ao redireccionamento total dos raios solares incidentes numa direcção próxima da horizontal. 

 

▪ O sistema LCP deve ser incorporado em sistemas móveis basculantes de modo a poder ser continuamente 

ajustado, de acordo com o ângulo de incidência dos raios solares, com o fim de se obter a máxima penetração 

de luz natural em profundidade. 

 

▪ O sistema channel panel é eficaz sob condições de céu limpo na medida em que redirecciona em 

profundidade a luz solar de altitudes elevadas e que rejeita a luz solar de baixas altitudes, eliminando em grande 

parte o problema do encadeamento. Este sistema não pressupõe à partida a sua incorporação num sistema 

móvel basculante, porém esta solução poderá melhorar o seu desempenho em situações de altura solar baixa. 

 

▪ O vidro prismático não é um sistema eficaz em termos de reorientação de luz natural em profundidade sob 

ambas as condições de céu encoberto e céu limpo, pois raramente apresenta melhorias nos níveis interiores de 

iluminação natural. Na tentativa de se obter um melhor desempenho dos painéis de vidro prismático, assim 

como para prevenir o encadeamento e a dispersão de luz identificados na análise qualitativa, os painéis deverão 

ser incorporados em sistemas móveis basculantes com o propósito de possibilitar o seu ajuste sazonal de 

acordo com a posição “aparente” do sol. 
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▪ Os sistemas avançados de iluminação natural devem ser combinados com dispositivos de sombreamento 

solar móveis (por ex. palas exteriores e/ou estores venezianos), colocados de forma a sombrear a área não 

abrangida pelo sistema de iluminação natural e evitar a ocorrência encadeamento. 
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CONCLUSÃO 
 

 

A presente dissertação procurou evidenciar a importância dos sistemas avançados de iluminação natural como 

parte integrante das estratégias de iluminação natural, dado que são uma importante ferramenta para atingir 

melhorias substanciais na qualidade da iluminação natural no interior dos edifícios com espaços profundos, 

onde exista dificuldade de acesso a luz natural periférica e, consequentemente, contribuir para a redução do seu 

consumo energético. 

 

Este trabalho permitiu concluir que a aplicação dos três sistemas testados – vidro prismático, laser-cut panel e 

channel panel – é mais adequada em climas onde predominam condições de céu limpo e que, de um modo 

geral, apenas os sistemas channel panel e laser-cut panel contribuem para um melhor aproveitamento da luz 

natural em comparação com uma solução corrente de envidraçado. Entre ambos os sistemas, o laser-cut panel 

foi o que melhor desempenho registou. 

 

Concluiu-se também que estes sistemas devem ser incorporados em sistemas móveis basculantes com o fim 

de optimizar o seu desempenho, e que devem ser combinados com dispositivos de sombreamento solar 

móveis para evitar a ocorrência encadeamento. 

 

É igualmente importante que a integração de qualquer sistema avançado de iluminação natural em edifícios seja 

considerada desde a fase inicial do processo de projecto e tendo em consideração as diversas estratégias 

básicas de iluminação natural, para que se possa obter um bom desempenho dos edifícios em termos 

lumínicos e térmicos e, consequentemente, ao nível do conforto e dos consumos energéticos. Ainda para uma 

maior eficácia dos sistemas de iluminação natural e consequente redução dos consumos de energia, os 

sistemas de iluminação natural devem idealmente ser controlados e monitorizados automaticamente, do mesmo 

modo que os sistemas de iluminação artificial devem estar associados a dispositivos sensíveis à luz do dia 

disponível. 

 

A adopção e aplicação da maioria dos sistemas avançados de iluminação natural é mais adequada em edifícios 

de construção nova, mas é também possível em edifícios existentes e a reabilitar, hoje em dia de grande 

importância. A viabilidade da aplicação de alguns destes sistemas é ainda questionada devido à relação entre o 

seu desempenho/eficiência e os custos associados à sua aquisição e monitorização. No entanto, o rápido e 

contínuo avanço na ciência dos materiais e tecnologias de produção promete melhorias adicionais de 

desempenho assim como a redução dos custos inicias e de manutenção. 

 

Para desenvolvimentos futuros, considera-se de extrema importância o desenvolvimento de estudos que 

incidam sobre duas principais áreas. Por um lado, a avaliação do impacto do aproveitamento da iluminação 

natural no comportamento térmico e desempenho energético dos edifícios. Por outro, considera-se igualmente 

importante estudar a relação existente entre a adopção de sistemas avançados de iluminação natural e 

respectivos mecanismos de controlo e a satisfação dos ocupantes. 
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Enquanto no passado a redução dos consumos de energia relativos à iluminação incidiu particularmente sobre 

uma estratégias de aumento da eficiência das lâmpadas eléctricas, e outros dispositivos complementares, as 

poupanças de energia futuras irão certamente resultar da adopção de sistemas e estratégias avançadas de 

iluminação natural, uma área da arquitectura passiva que tem frequentemente sido negligenciada, e que incide 

no interface conceptual de uma das áreas que os arquitectos normalmente indicam como fundamental à 

concepção arquitectónica: a luz. 
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ANEXOS 
 

 

 



 

 

ANEXO A - Diagramas solares para a latitude de 40ºN 
 

 

 

 

 

Figura  A.1 - Diagrama da trajectória solar vertical para a latitude de 40°N (LECHNER, 2001). 
 

 

 

Figura  A.2 - Relógio de sol para a latitude de 40°N (LECHNER, 2001). 
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ANEXO B - Modelo físico experimental 
 

 

 

▪ Reflectância dos materiais utilizados no modelo 

PAVIMENTO PAREDES E TECTO

(Balsa com de pintura de verniz mate de cor carvalho claro) (PVC de cor branca)

Ilumiância(klux) 50,7 50,1

luminância (klux) 23,6 41,5

Reflectância (%) 47 83  
Tabela  B.1 - Reflectância dos materiais utilizados no modelo físico. 
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ANEXO C - Equipamento utilizado nas medições 
 

 

 

▪ Instrumento de leitura e registo de medições Data-Logger - Delta OHM DO 9847 e duas sondas fotométricas - 

Delta OHM LP 471 PHOT Probe. 

 

 

Figura  C.1 - Instrumento de leitura e registo de medições Data-
Logger - Delta OHM DO 9847. 

 
Figura  C.2 – Sondas fotométricas - Delta OHM LP 471 PHOT 
Probe. 

 

 

 

 

▪ Instrumento de leitura e registo de medições Data-Logger - LI-COR LI-1400 e três sensores fotométricos LI-

COR LI-210SA. 

 

 

Figura  C.3 - Instrumento de leitura e registo de medições Data-
Logger LI-COR LI-1400. 

 

 

Figura  C.4 - Sensor Fotométrico LI-COR LI-210SA. 
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ANEXO D - Resultados das medições 
 

 

 



D-2 

 

Lat itude 40°N

Distância ao vão (m) 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0

Nível de luminância interior (klux) 1,822 0,922 0,673 0,464 0,332 0,277 0,263

Evg (klux) 7,00 6,50 6,95 6,16 6,11 6,16 6,24

FLD (%) 26,0 14,2 9,7 7,5 5,4 4,5 4,2

Egh (klux) 79,80 79,80 79,80 - 81,40 81,40 81,40

Etv (klux) 22,90 22,90 22,90 - 20,90 20,90 20,90

Nível de luminância interior (klux) 5,931 4,680 3,524 - 2,882 2,335 2,112

FLD (%) (1) 7,43 5,86 4,42 - 3,54 2,87 2,59

Egh (klux) 101,40 101,40 101,40 - 103,70 103,70 103,70

Etv (klux) 44,60 44,60 44,60 - 37,10 37,10 37,10

Nível de luminância interior (klux) 10,480 7,063 4,970 - 4,065 3,153 2,761

FLD (%) (1) 10,34 6,97 4,90 - 3,92 3,04 2,66

Egh (klux) 45,20 45,20 45,20 - 44,00 44,00 44,00

Etv (klux) 15,38 15,38 15,38 - 15,92 15,92 15,92

Nível de luminância interior (klux) 4,481 3,881 3,093 - 2,587 2,198 2,043

FLD (%) (1) 9,91 8,59 6,84 - 5,88 5,00 4,64

Egh (klux) 59,40 59,40 59,40 - 60,52 60,52 60,52

Etv (klux) 54,70 54,70 54,70 - 52,30 52,30 52,30

Nível de luminância interior (klux) 38,03* 9,824 6,501 - 4,871 3,897 3,51

FLD (%) (1) * 16,54 10,94 - 8,05 6,44 5,80

Egh (klux) 86,40 86,40 86,40 - 84,00 84,00 84,00

Etv (klux) 71,90 71,90 71,90 - 73,00 73,00 73,00

Nível de luminância interior (klux) 67,21* 58,17* 7,753 - 6,68 5,39 4,67

FLD (%) (1) * * 8,97 - 7,95 6,42 5,56

Egh (klux) 23,00 23,00 23,00 - 23,70 23,70 23,70

Etv (klux) 22,09 22,09 22,09 - 27,30 27,30 27,30

Nível de luminância interior (klux) 5,081 4,007 3,045 - 2,415 1,969 1,76

FLD (%) (1) 22,09 17,42 13,24 - 10,19 8,31 7,43

Egh (klux) 29,50 29,50 29,50 - 33,00 33,00 33,00

Etv (klux) 80,40 80,40 80,40 - 77,90 77,90 77,90

Nível de luminância interior (klux) 15,210 29,96* 13,130 - 11,410 9,62 8,150

FLD (%) (1) 51,56 * 44,51 - 34,58 29,15 24,70

Egh (klux) 44,50 44,50 44,50 - 49,40 49,40 49,40

Etv (klux) 98,60 98,60 98,60 - 100,30 100,30 100,30

Nível de luminância interior (klux) 9,870 43,100* 40,170* - 43,04* 37,29* 8,890

FLD (%) (1) 22,18 * * - * * 18,00

Egh (klux) 17,7 17,7 17,7 - 17 17 17

Etv (klux) 63,70 63,70 63,70 - 69,00 69,00 69,00

Nível de luminância interior (klux) 14,810 13,240 11,300 - 8,510 6,280 4,886

FLD (%) (1) 83,67 74,80 63,84 - 50,06 36,94 28,74

FLD% é o Factor de Luz do Dia em condições de céu encoberto.

FLD (%) (1) é o Factor de Luz do Dia em condições de céu limpo e considerando a iluminância global horizontal exterior Egh.
* Indica a incidência de luz solar directa nas sondas de iluminância.

Egh (klux) é a iluminância global horizontal exterior e Etv (Klux) é a iluminância total vertical exterior numa superficie orientada a sul.
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Tabela  D.1 - Valores das medições efectuadas relativas ao sistema de referência (Vidro Simples). 
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Distância ao vão (m) 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0

Egh (klux) 7,49 7,39 7,28 7,19 7,09 7,00 6,95

Nível de luminância interior (klux) 1,336 0,848 0,543 0,398 0,318 0,274 0,262

FLD (%) 17,8 11,5 7,5 5,5 4,5 3,9 3,8

Egh (klux) 93,40 93,40 93,40 - 91,40 91,40 91,40

Etv (klux) 19,81 19,81 19,81 - 22,90 22,90 22,90

Nível de luminância interior (klux) 5,839 4,727 3,515 - 2,225 1,860 1,901

FLD (%) (1) 6,25 5,06 3,76 - 2,43 2,04 2,08

Egh (klux) 112,70 112,70 112,70 - 113,60 113,60 113,60

Etv (klux) 34,70 34,70 34,70 - 38,10 38,10 38,10

Nível de luminância interior (klux) 10,960 6,936 5,107 - 2,789 2,323 2,341

FLD (%) (1) 9,72 6,15 4,53 - 2,46 2,04 2,06

Egh (klux) 49,30 49,30 49,30 - 52,40 52,40 52,40

Etv (klux) 18,36 18,36 18,36 - 17,42 17,42 17,42

Nível de luminância interior (klux) 5,124 4,035 2,992 - 1,814 1,544 1,573

FLD (%) (1) 10,39 8,18 6,07 - 3,46 2,95 3,00

Egh (klux) 66,50 66,50 66,50 - 69,60 69,60 69,60

Etv (klux) 46,40 46,40 46,40 - 58,20 58,20 58,20

Nível de luminância interior (klux) 38,070* 6,502 4,829 - 3,450 2,860 2,900

FLD (%) (1) * 9,78 7,26 - 4,96 4,11 4,17

Egh (klux) 90,00 90,00 90,00 - 90,20 90,20 90,20

Etv (klux) 67,70 67,70 67,70 - 78,80 78,80 78,80

Nível de luminância interior (klux) 72,450 * 8,709 6,657 - 4,116 3,485 3,544

FLD (%) (1) * 9,68 7,40 - 4,56 3,86 3,93

Egh (klux) 25,40 25,40 25,40 - 20,30 20,30 20,30

Etv (klux) 30,50 30,50 30,50 - 25,10 25,10 25,10

Nível de luminância interior (klux) 5,363 3,986 2,892 - 1,485 1,213 1,256

FLD (%) (1) 21,11 15,69 11,39 - 7,32 5,98 6,19

Egh (klux) 29,60 29,60 29,60 - 27,10 27,10 27,10

Etv (klux) 77,50 77,50 77,50 - 86,90 86,90 86,90

Nível de luminância interior (klux) 15,800 32,260* 11,060 - 7,825 6,450 6,330

FLD (%) (1) 53,38 * 37,36 - 28,87 23,80 23,36

Egh (klux) 51,80 51,80 51,80 - 53,00 53,00 53,00

Etv (klux) 99,90 99,90 99,90 - 108,20 108,20 108,20

Nível de luminância interior (klux) 16,930 51,140* 47,170* - 10,860 10,160 10,110

FLD (%) (1) 32,68 * * - 20,49 19,17 19,08

Egh (klux) 16,65 16,65 16,65 - 16,66 16,66 16,66

Etv (klux) 75,70 75,70 75,70 - 74,10 74,10 74,10

Nível de luminância interior (klux) 14,770 12,070 9,550 - 5,650 4,320 4,460

FLD (%) (1) 88,71 72,49 57,36 - 33,91 25,93 26,77

Condições de tempo e hora

Egh (klux) é a iluminância global horizontal exterior e Etv (Klux) é a iluminância total vertical exterior numa superficie orientada a sul.
FLD% é o Factor de Luz do Dia em condições de céu encoberto.

* Indica a incidência de luz solar directa nas sondas de iluminância.
FLD (%) (1) é o Factor de Luz do Dia em condições de céu limpo e considerando a iluminância global horizontal exterior Egh.
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Tabela  D.2 - Valores das medições efectuadas relativas ao sistema Vidro Prismático. 
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Distância ao vão (m) 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0

Evg (klux) 8,47 8,50 8,52 8,48 8,45 8,50 8,59

Nível de luminância interior (klux) 1,888 1,169 0,797 0,595 0,473 0,415 0,403

FLD (%) 22,3 13,8 9,4 7,0 5,6 4,9 4,7

Egh (klux) 84,10 84,10 84,10 - 86,80 86,80 86,80

Etv (klux) 26,30 26,30 26,30 - 29,60 29,60 29,60

Nível de luminância interior (klux) 7,126 5,140 4,025 - 2,623 2,245 2,365

FLD (%) (1) 8,47 6,11 4,79 - 3,02 2,59 2,72

Egh (klux) 108,40 108,40 108,40 - 109,00 109,00 109,00

Etv (klux) 53,00 53,00 53,00 - 53,20 53,20 53,20

Nível de luminância interior (klux) 12,060 7,967 6,251 - 3,583 3,031 3,081

FLD (%) (1) 11,13 7,35 5,77 - 3,29 2,78 2,83

FLD (%) (2) 22,75 15,03 11,79 - 6,73 5,70 5,79

Egh (klux) 49,60 49,60 49,60 - 54,20 54,20 54,20

Etv (klux) 18,28 18,28 18,28 - 18,22 18,22 18,22

Nível de luminância interior (klux) 5,888 4,701 3,777 - 2,578 2,313 2,402

FLD (%) (1) 11,87 9,48 7,61 - 4,76 4,27 4,43

Egh (klux) 63,90 63,90 63,90 - 66,30 66,30 66,30

Etv (klux) 57,80 57,80 57,80 - 55,00 55,00 55,00

Nível de luminância interior (klux) 40,65* 8,97 6,72 - 3,854 3,296 3,090

FLD (%) (1) * 14,04 10,52 - 5,81 4,97 4,66

Egh (klux) 89,60 89,60 89,60 - 89,00 89,00 89,00

Etv (klux) 82,10 82,10 82,10 - 84,50 84,50 84,50

Nível de luminância interior (klux) 79,745* 13,11* 9,676 - 5,961 4,941 5,205

FLD (%) (1) * * 10,80 - 6,70 5,55 5,85

Egh (klux) 25,00 25,00 25,00 - 26,00 26,00 26,00

Etv (klux) 31,60 31,60 31,60 - 30,70 30,70 30,70

Nível de luminância interior (klux) 6,23 4,775 3,672 - 2,231 1,896 1,993

FLD (%) (1) 24,92 19,10 14,69 - 8,58 7,29 7,67

Egh (klux) 28,10 28,10 28,10 - 32,20 32,20 32,20

Etv (klux) 84,20 84,20 84,20 - 87,30 87,30 87,30

Nível de luminância interior (klux) 16,690 32,12* 13,550 - 9,101 7,270 7,230

FLD (%) (1) 59,40 * 48,22 - 28,26 22,58 22,45

Egh (klux) 55,00 55,00 55,00 - 51,70 51,70 51,70

Etv (klux) 107,00 107,00 107,00 - 110,30 110,30 110,30

Nível de luminância interior (klux) 16,400 49,550* 51,620* - 33,825* 8,808 8,917

FLD (%) (1) 29,82 * * - * 17,04 17,25

Egh (klux) 17,00 17,00 17,00 - 14,41 14,41 14,41

Etv (klux) 70,70 70,70 70,70 - 73,30 73,30 73,30

Nível de luminância interior (klux) 15,930 13,390 11,050 - 6,604 5,215 5,280

FLD (%) (1) 93,71 78,76 65,00 - 45,83 36,19 36,64
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Egh (klux) é a iluminância global horizontal exterior e Etv (Klux) é a iluminância total vertical exterior numa superficie orientada a sul.

* Indica a incidência de luz solar directa nas sondas de iluminância.
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FLD% é o Factor de Luz do Dia em condições de céu encoberto.

FLD (%) (1) é o Factor de Luz do Dia em condições de céu limpo e considerando a iluminância global horizontal exterior Egh.

Lat itude 40°N

Condições de tempo e hora
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Tabela  D.3 - Valores das medições efectuadas relativas ao sistema Laser-Cut Panel 0°. 
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Distância ao vão (m) 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0

Evg (klux) 17,77 18,58 19,16 19,51 19,88 20,30 22,30

Nível de luminância interior (klux) 3,870 2,740 2,080 1,583 1,249 1,080 1,101

FLD (%) 21,8 14,7 10,9 8,1 6,3 5,3 4,9

Egh (klux) 81,60 81,60 81,60 - 82,30 82,30 82,30

Etv (klux) 21,80 21,80 21,80 - 26,30 26,30 26,30

Nível de luminância interior (klux) 6,991 5,456 3,934 - 2,744 2,340 2,354

FLD (%) (1) 8,57 6,69 4,82 - 3,33 2,84 2,86

Egh (klux) 104,20 104,20 104,20 - 106,50 106,50 106,50

Etv (klux) 34,10 34,10 34,10 - 35,50 35,50 35,50

Nível de luminância interior (klux) 10,760 7,547 5,544 - 3,533 3,106 3,121

FLD (%) (1) 10,33 7,24 5,32 - 3,32 2,92 2,93

Egh (klux) 50,20 50,20 50,20 - 52,50 52,50 52,50

Etv (klux) 17,79 17,79 17,79 - 18,20 18,20 18,20

Nível de luminância interior (klux) 5,107 4,49 3,71 - 2,565 2,31 2,361

FLD (%) (1) 10,17 8,94 7,39 - 4,89 4,40 4,50

Egh (klux) 59,70 59,70 59,70 - 68,64 68,64 68,64

Etv (klux) 50,50 50,50 50,50 - 54,70 54,70 54,70

Nível de luminância interior (klux) 23,4* 9,48 6,98 - 4,334 3,701 3,676

FLD (%) (1) * 15,88 11,69 - 6,31 5,39 5,36

Egh (klux) 82,70 82,70 82,70 - 84,70 84,70 84,70

Etv (klux) 70,10 70,10 70,10 - 76,30 76,30 76,30

Nível de luminância interior (klux) 68,34* 43,79* 10,26 - 6,46 5,51 5,09

FLD (%) (1) * * 12,41 - 7,63 6,51 6,01

Egh (klux) 29,50 29,50 29,50 - 30,70 30,70 30,70

Etv (klux) 23,90 23,90 23,90 - 28,50 28,50 28,50

Nível de luminância interior (klux) 5,052 4,2 3,251 - 2,23 1,934 1,927

FLD (%) (1) 17,13 14,24 11,02 - 7,26 6,30 6,28

Egh (klux) 31,50 31,50 31,50 - 34,81 34,81 34,81

Etv (klux) 78,00 78,00 78,00 - 81,70 81,70 81,70

Nível de luminância interior (klux) 16,110 36,61* 13,300 - 9,176 7,560 7,190

FLD (%) (1) 51,14 * 42,22 - 26,36 21,72 20,65

Egh (klux) 50,30 50,30 50,30 - 53,20 53,20 53,20

Etv (klux) 95,10 95,10 95,10 - 101,50 101,50 101,50

Nível de luminância interior (klux) 13,270 47,84* 38,25* - 27,57* 10,140 10,320

FLD (%) (1) 26,38 * * - * 19,06 19,40

Egh (klux) 16,89 16,89 16,89 - 18,08 18,08 18,08

Etv (klux) 64,80 64,80 64,80 - 69,90 69,90 69,90

Nível de luminância interior (klux) 14,550 14,460 11,650 - 7,090 5,860 5,661

FLD (%) (1) 86,15 85,61 68,98 - 39,21 32,41 31,31

Egh (klux) é a iluminância global horizontal exterior e Etv (Klux) é a iluminância total vertical exterior numa superficie orientada a sul.
FLD% é o Factor de Luz do Dia em condições de céu encoberto.

FLD (%) (1) é o Factor de Luz do Dia em condições de céu limpo e considerando a iluminância global horizontal exterior Egh.

Lat itude 40°N

Condições de tempo e hora
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LCP 10°

Céu encoberto

Céu limpo

* Indica a incidência de luz solar directa nas sondas de iluminância.
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Tabela  D.4 - Valores das medições efectuadas relativas ao sistema Laser-Cut Panel 10°. 
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Distância ao vão (m) 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0

Evg (klux) 11,4 11,58 11,71 11,89 12,14 12,66 13,08

Nível de luminância interior (klux) 2,43 1,749 1,166 0,885 0,698 0,634 0,615

FLD (%) 21,3 15,1 10,0 7,4 5,7 5,0 4,7

Egh (klux) 91,10 91,10 91,10 - 85,90 85,90 85,90

Etv (klux) 26,00 26,00 26,00 - 25,50 25,50 25,50

Nível de luminância interior (klux) 9,140 6,540 4,955 - 3,096 2,681 2,695

FLD (%) (1) 10,03 7,18 5,44 - 3,60 3,12 3,14

Egh (klux) 113,50 113,50 113,50 - 111,80 111,80 111,80

Etv (klux) 41,40 41,40 41,40 - 41,30 41,30 41,30

Nível de luminância interior (klux) 15,150 11,020 8,175 - 4,780 4,120 4,168

FLD (%) (1) 13,35 9,71 7,20 - 4,28 3,69 3,73

Egh (klux) 56,20 56,20 56,20 - 55,10 55,10 55,10

Etv (klux) 20,80 20,80 20,80 - 20,50 20,50 20,50

Nível de luminância interior (klux) 6,462 5,283 4,122 - 2,887 2,653 2,708

FLD (%) (1) 11,50 9,40 7,33 - 5,24 4,81 4,91

Egh (klux) 69,10 69,10 69,10 - 65,50 65,50 65,50

Etv (klux) 56,20 56,20 56,20 - 57,40 57,40 57,40

Nível de luminância interior (klux) 45,79* 9,94 7,41 - 5,013 4,239 4,191

FLD (%) (1) * 14,38 10,72 - 7,65 6,47 6,40

Egh (klux) 90,70 90,70 90,70 - 91,20 91,20 91,20

Etv (klux) 79,90 79,90 79,90 - 78,40 78,40 78,40

Nível de luminância interior (klux) 55,62* 46,23* 11,91 - 7,719 6,788 6,9

FLD (%) (1) * * 13,13 - 8,46 7,44 7,57

Egh (klux) 30,60 30,60 30,60 - 32,20 32,20 32,20

Etv (klux) 29,70 29,70 29,70 - 30,60 30,60 30,60

Nível de luminância interior (klux) 6,407 4,965 3,74 - 2,537 2,248 2,274

FLD (%) (1) 20,94 16,23 12,22 - 7,88 6,98 7,06

Egh (klux) 37,30 37,30 37,30 - 39,00 39,00 39,00

Etv (klux) 83,20 83,20 83,20 - 85,00 85,00 85,00

Nível de luminância interior (klux) 16,850 27,29* 13,780 - 9,959 8,260 7,860

FLD (%) (1) 45,17 * 36,94 - 25,54 21,18 20,15

Egh (klux) 54,50 54,50 54,50 - 54,70 54,70 54,70

Etv (klux) 107,20 107,20 107,20 - 105,60 105,60 105,60

Nível de luminância interior (klux) 12,320 45,6* 35,91* - 40,9* 10,970 11,260

FLD (%) (1) 22,61 * * - * 20,05 20,59

Egh (klux) 21,00 21,00 21,00 - 21,2 21,2 21,2

Etv (klux) 73,60 73,60 73,60 - 73,40 73,40 73,40

Nível de luminância interior (klux) 16,380 15,570 12,400 - 7,310 6,044 5,832

FLD (%) (1) 78,00 74,14 59,05 - 34,48 28,51 27,51

LCP 20°
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22 Dez: 9.00H

22 Dez: 12.00H

22 Dez: 16.00H

Egh (klux) é a iluminância global horizontal exterior e Etv (Klux) é a iluminância total vertical exterior numa superficie orientada a sul.
FLD% é o Factor de Luz do Dia em condições de céu encoberto.

FLD (%) (1) é o Factor de Luz do Dia em condições de céu limpo e considerando a iluminância global horizontal exterior Egh.
* Indica a incidência de luz solar directa nas sondas de iluminância.
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Lat itude 40°N
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Céu limpo

 

Tabela  D.5 - Valores das medições efectuadas relativas ao sistema Laser-Cut Panel 20°. 
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Distância ao vão (m) 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0

Nível de luminância interior (klux) 1,954 1,325 0,933 0,682 0,538 0,466 0,447

Evg (klux) 10,54 10,46 10,28 10,05 9,93 9,94 10,46

FLD (%) 18,5 12,7 9,1 6,8 5,4 4,7 4,3

Egh (klux) 84,70 84,70 84,70 - 82,60 82,60 82,60

Etv (klux) 20,90 20,90 20,90 - 18,87 18,87 18,87

Nível de luminância interior (klux) 5,780 4,670 3,650 - 2,700 2,220 2,013

FLD (%) (1) 6,82 5,51 4,31 - 3,27 2,69 2,44

Egh (klux) 107,20 107,20 107,20 - 105,70 105,70 105,70

Etv (klux) 37,40 37,40 37,40 - 34,00 34,00 34,00

Nível de luminância interior (klux) 9,587 7,248 5,534 - 4,338 3,523 3,084

FLD (%) (1) 8,94 6,76 5,16 - 4,10 3,33 2,92

Egh (klux) 46,50 46,50 46,50 - 47,20 47,20 47,20

Etv (klux) 16,67 16,67 16,67 - 15,96 15,96 15,96

Nível de luminância interior (klux) 4,76 4,037 3,178 - 2,335 2,008 1,813

FLD (%) (1) 10,24 8,68 6,83 - 4,95 4,25 3,84

Egh (klux) 61,80 61,80 61,80 - 61,50 61,50 61,50

Etv (klux) 53,50 53,50 53,50 - 49,90 49,90 49,90

Nível de luminância interior (klux) 18,57* 8,16 5,104 - 4,876 3,953 3,452

FLD (%) (1) * 13,20 8,26 - 7,93 6,43 5,61

Egh (klux) 85,00 85,00 85,00 - 84,40 84,40 84,40

Etv (klux) 76,60 76,60 76,60 - 74,10 74,10 74,10

Nível de luminância interior (klux) 71,740* 56,110* 11,14 - 8,404 6,954 6,295

FLD (%) (1) * * 13,11 - 9,96 8,24 7,46

Egh (klux) 25,10 25,10 25,10 - 24,00 24,00 24,00

Etv (klux) 29,30 29,30 29,30 - 29,00 29,00 29,00

Nível de luminância interior (klux) 5,184 4,108 3,176 - 2,215 1,804 1,603

FLD (%) (1) 20,65 16,37 12,65 - 9,23 7,52 6,68

Egh (klux) 31,40 31,40 31,40 - 32,10 32,10 32,10

Etv (klux) 79,30 79,30 79,30 - 75,90 75,90 75,90

Nível de luminância interior (klux) 14,310 27,9* 10,300 - 7,940 6,506 5,610

FLD (%) (1) 45,57 * 32,80 - 24,74 20,27 17,48

Egh (klux) 49,40 49,40 49,40 - 52,40 52,40 52,40

Etv (klux) 103,40 103,40 103,40 - 100,00 100,00 100,00

Nível de luminância interior (klux) 15,200 46,500* 46,150* - 30,75* 24,24* 9,070

FLD (%) (1) 30,77 * * - * * 17,31

Egh (klux) 21,00 21,00 21,00 - 22,00 22,00 22,00

Etv (klux) 72,10 72,10 72,10 - 73,00 73,00 73,00

Nível de luminância interior (klux) 14,680 12,680 10,840 - 7,705 5,902 5,035

FLD (%) (1) 69,90 60,38 51,62 - 35,02 26,83 22,89

FLD% é o Factor de Luz do Dia em condições de céu encoberto.

FLD (%) (1) é o Factor de Luz do Dia em condições de céu limpo e considerando a iluminância global horizontal exterior Egh.
* Indica a incidência de luz solar directa nas sondas de iluminância.
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Condições de tempo e hora

22 Dez: 16.00H

Egh (klux) é a iluminância global horizontal exterior e Etv (Klux) é a iluminância total vertical exterior numa superficie orientada a sul.
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Lat itude 40°N

Céu encoberto

Channel Panel

22 Dez: 9.00H
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Tabela  D.6 - Valores das medições efectuadas relativas ao sistema Channel Panel. 
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Distância ao vão (m) 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0

Vidro Simples 26,0 14,2 9,7 7,5 5,4 4,5 4,2

Vidro Prismático 17,8 11,5 7,5 5,5 4,5 3,9 3,8

LCP 0° 22,3 13,8 9,4 7,0 5,6 4,9 4,7

LCP 10° 21,8 14,7 10,9 8,1 6,3 5,3 4,9

LCP 20° 21,3 15,1 10,0 7,4 5,7 5,0 4,7

Channel Panel 18,5 12,7 9,1 6,8 5,4 4,7 4,3

Vidro Prismático -45,9 -23,6 -29,8 -36,1 -21,1 -14,9 -11,8

LCP 0° -16,8 -3,1 -3,5 -7,4 2,9 7,9 10,2

LCP 10° -19,5 3,8 10,8 7,2 13,5 15,5 14,6

LCP 20° -22,1 6,1 2,8 -1,2 5,5 10,2 10,4

Channel Panel -40,4 -12,0 -6,7 -11,0 -0,3 4,1 1,4

FLD  (%)

D ife renç a re la t iva  (%)

Céu encob erto

 

Tabela  D.7 – Valores do Factor de Luz do Dia - FLD (%) e da Diferença Relativa 
(%) entre o FLD de cada sistema e do vidro simples, em condições de céu 
encoberto, ao nível do plano de trabalho. 
 

 

Distância ao vão (m) 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0

Vidro Simples 7,4 5,9 4,4 - 3,5 2,9 2,6

Vidro Prismático 6,3 5,1 3,8 - 2,4 2,0 2,1

LCP 0° 8,5 6,1 4,8 - 3,0 2,6 2,7

LCP 10° 8,6 6,7 4,8 - 3,3 2,8 2,9

LCP 20° 10,0 7,2 5,4 - 3,6 3,1 3,1

Channel Panel 6,8 5,5 4,3 - 3,3 2,7 2,4

Vidro Prismático -18,9 -15,9 -17,3 - -45,4 -41,0 -24,7

LCP 0° 12,3 4,0 7,7 - -17,2 -10,9 4,8

LCP 10° 13,2 12,3 8,4 - -6,2 -0,9 9,3

LCP 20° 25,9 18,3 18,8 - 1,8 8,1 17,3

Channel Panel -8,9 -6,4 -2,5 - -8,3 -6,7 -6,5

D iferença re lat iva (%)

FLD(%)

Céu l impo - 21 Jun: 9.00H

 

Tabela  D.8 - Valores do Factor de Luz do Dia - FLD (%) e da Diferença Relativa (%) entre o FLD de 
cada sistema e do vidro simples, em condições de céu limpo e para o dia 21 de Junho às 9.00h, 
ao nível do plano de trabalho. 
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Distância ao vão (m) 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0

Vidro Simples 10,3 7,0 4,9 - 3,9 3,0 2,7

Vidro Prismático 9,7 6,2 4,5 - 2,5 2,0 2,1

LCP 0° 11,1 7,3 5,8 - 3,3 2,8 2,8

LCP 10° 10,3 7,2 5,3 - 3,3 2,9 2,9

LCP 20° 13,3 9,7 7,2 - 4,3 3,7 3,7

Channel Panel 8,9 6,8 5,2 - 4,1 3,3 2,9

Vidro Prismático -6,3 -13,2 -8,2 - -59,7 -48,7 -29,2

LCP 0° 7,1 5,2 15,0 - -19,3 -9,3 5,8

LCP 10° -0,1 3,8 7,9 - -18,2 -4,3 9,1

LCP 20° 22,6 28,3 32,0 - 8,3 17,5 28,6

Channel Panel -15,6 -3,0 5,1 - 4,5 8,8 8,7

D iferença re lat iva (%)

Céu l impo - 21 Jun: 12.00H

FLD(%)

 

Tabela  D.9 – Valores do Factor de Luz do Dia - FLD (%) e da Diferença Relativa (%) entre o FLD de 
cada sistema e do vidro simples, em condições de céu limpo e para o dia 21 de Junho às 12.00h, 
ao nível do plano de trabalho. 
 

 

Distância ao vão (m) 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0

Vidro Simples 9,9 8,6 6,8 - 5,9 5,0 4,6

Vidro Prismático 10,4 8,2 6,1 - 3,5 2,9 3,0

LCP 0° 11,9 9,5 7,6 - 4,8 4,3 4,4

LCP 10° 10,2 8,9 7,4 - 4,9 4,4 4,5

LCP 20° 11,5 9,4 7,3 - 5,2 4,8 4,9

Channel Panel 10,2 8,7 6,8 - 4,9 4,3 3,8

Vidro Prismático 4,6 -4,9 -12,8 - -69,8 -69,5 -54,7

LCP 0° 16,5 9,4 10,1 - -23,6 -17,1 -4,8

LCP 10° 2,6 4,0 7,4 - -20,3 -13,5 -3,2

LCP 20° 13,8 8,7 6,7 - -12,2 -3,8 5,5

Channel Panel 3,2 1,1 -0,1 - -18,8 -17,4 -20,9

D iferença re lat iva (%)

Céu l impo - 21 Jun: 17.00H

FLD(%)

 

Tabela  D.10 - Valores do Factor de Luz do Dia - FLD (%) e da Diferença Relativa (%) entre o FLD 
de cada sistema e do vidro simples, em condições de céu limpo e para o dia 21 de Junho às 
17.00h, ao nível do plano de trabalho. 
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Distância ao vão (m) 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0

Vidro Simples - 16,5 10,9 - 8,0 6,4 5,8

Vidro Prismático - 9,8 7,3 - 5,0 4,1 4,2

LCP 0° - 14,0 10,5 - 5,8 5,0 4,7

LCP 10° - 15,9 11,7 - 6,3 5,4 5,4

LCP 20° - 14,4 10,7 - 7,7 6,5 6,4

Channel Panel - 13,2 8,3 - 7,9 6,4 5,6

Vidro Prismático - -69,2 -50,7 - -62,4 -56,7 -39,2

LCP 0° - -17,8 -4,1 - -38,5 -29,5 -24,4

LCP 10° - -4,2 6,4 - -27,5 -19,4 -8,3

LCP 20° - -15,0 -2,1 - -5,2 0,5 9,4

Channel Panel - -25,3 -32,5 - -1,5 -0,2 -3,3

Céu l impo - 21 Mar/Set :  9.00H

FLD(%)

D iferença re lat iva (%)

 

Tabela  D.11 - Valores do Factor de Luz do Dia - FLD (%) e da Diferença Relativa (%) entre o FLD 
de cada sistema e do vidro simples, em condições de céu limpo e para o dia 21 de 
Março/Setembro às 9.00h, ao nível do plano de trabalho. 
 

 

Distância ao vão (m) 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0

Vidro Simples - - 9,0 - 8,0 6,4 5,6

Vidro Prismático - 9,7 7,4 - 4,6 3,9 3,9

LCP 0° - - 10,8 - 6,7 5,6 5,8

LCP 10° - - 12,4 - 7,6 6,5 6,0

LCP 20° - - 13,1 - 8,5 7,4 7,6

Channel Panel - - 13,1 - 10,0 8,2 7,5

D iferença re lat iva (%)

Vidro Prismático - - -21,3 - -74,3 -66,1 -41,5

LCP 0° - - 16,9 - -18,7 -15,6 4,9

LCP 10° - - 27,7 - -4,3 1,4 7,5

LCP 20° - - 31,7 - 6,0 13,8 26,5

Channel Panel - - 31,5 - 20,1 22,1 25,5

FLD(%)

Céu l impo - 21 Mar/Set :  12.00H

 

Tabela  D.12 - Valores do Factor de Luz do Dia - FLD (%) e da Diferença Relativa (%) entre o FLD 
de cada sistema e do vidro simples, em condições de céu limpo e para o dia 21 de 
Março/Setembro às 12.00h, ao nível do plano de trabalho. 
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Distância ao vão (m) 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0

Vidro Simples 22,1 17,4 13,2 - 10,2 8,3 7,4

Vidro Prismático 21,1 15,7 11,4 - 7,3 6,0 6,2

LCP 0° 24,9 19,1 14,7 - 8,6 7,3 7,7

LCP 10° 17,1 14,2 11,0 - 7,3 6,3 6,3

LCP 20° 20,9 16,2 12,2 - 7,9 7,0 7,1

Channel Panel 20,7 16,4 12,7 - 9,2 7,5 6,7

Vidro Prismático -4,6 -11,0 -16,3 - -39,3 -39,0 -20,0

LCP 0° 11,4 8,8 9,9 - -18,8 -13,9 3,1

LCP 10° -29,0 -22,4 -20,1 - -40,3 -31,9 -18,3

LCP 20° -5,5 -7,4 -8,3 - -29,3 -19,0 -5,2

Channel Panel -7,0 -6,4 -4,6 - -10,4 -10,5 -11,2

Céu l impo - 21 Mar/Set :  17.00H

Diferença re lat iva (%)

FLD(%)

 

Tabela  D.13 - Valores do Factor de Luz do Dia - FLD (%) e da Diferença Relativa (%) entre o FLD 
de cada sistema e do vidro simples, em condições de céu limpo e para o dia 21 de 
Março/Setembro às 17.00h, ao nível do plano de trabalho. 
 

 

Distância ao vão (m) 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0

Vidro Simples 51,6 - 44,5 - 34,6 29,2 24,7

Vidro Prismático 53,4 - 37,4 - 28,9 23,8 23,4

LCP 0° 59,4 - 48,2 - 28,3 22,6 22,5

LCP 10° 51,1 - 42,2 - 26,4 21,7 20,7

LCP 20° 45,2 - 36,9 - 25,5 21,2 20,2

Channel Panel 45,6 - 32,8 - 24,7 20,3 17,5

Vidro Prismático 3,4 - -19,1 - -19,7 -22,5 -5,7

LCP 0° 13,2 - 7,7 - -22,3 -29,1 -10,0

LCP 10° -0,8 - -5,4 - -31,2 -34,2 -19,6

LCP 20° -14,1 - -20,5 - -35,4 -37,6 -22,5

Channel Panel -13,1 - -35,7 - -39,8 -43,8 -41,3

Céu l impo - 22 Dez: 9.00H

FLD(%)

D iferença re lat iva (%)

 

Tabela  D.14 - Valores do Factor de Luz do Dia - FLD (%) e da Diferença Relativa (%) entre o FLD 
de cada sistema e do vidro simples, em condições de céu limpo e para o dia 22 de Dezembro às 
9.00h, ao nível do plano de trabalho. 
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Distância ao vão (m) 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0

Vidro Simples 22,2 - - - - - 18,0

Vidro Prismático 32,7 - - - 20,5 19,2 19,1

LCP 0° 29,8 - - - - 17,0 17,2

LCP 10° 26,4 - - - - 19,1 19,4

LCP 20° 22,6 - - - - 20,1 20,6

Channel Panel 30,8 - - - - 17,3

Vidro Prismático 32,14 - - - - - 5,66

LCP 0° 25,62 - - - - - -4,34

LCP 10° 15,93 - - - - - 7,23

LCP 20° 1,88 - - - - - 12,58

Channel Panel 27,92 - - - - - -3,97

Céu l impo - 22 Dez: 12.00H

FLD(%)

-

 

Tabela  D.15 - Valores do Factor de Luz do Dia - FLD (%) e da Diferença Relativa (%) entre o FLD 
de cada sistema e do vidro simples, em condições de céu limpo e para o dia 22 de Dezembro às 
12.00h, ao nível do plano de trabalho. 
 

 

Distância ao vão (m) 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0

Vidro Simples 83,7 74,8 63,8 - 50,1 36,9 28,7

Vidro Prismático 88,7 72,5 57,4 - 33,9 25,9 26,8

LCP 0° 93,7 78,8 65,0 - 45,8 36,2 36,6

LCP 10° 86,1 85,6 69,0 - 39,2 32,4 31,3

LCP 20° 78,0 74,1 59,0 - 34,5 28,5 27,5

Channel Panel 69,9 60,4 51,6 - 35,0 26,8 22,9

Vidro Prismático 5,7 -3,2 -11,3 - -47,6 -42,5 -7,4

LCP 0° 10,7 5,0 1,8 - -9,2 -2,1 21,6

LCP 10° 2,9 12,6 7,4 - -27,7 -14,0 8,2

LCP 20° -7,3 -0,9 -8,1 - -45,2 -29,6 -4,5

Channel Panel -19,7 -23,9 -23,7 - -42,9 -37,7 -25,6

Céu l impo - 22 Dez: 16.00H

FLD(%)

D iferença re lat iva (%)

 

Tabela  D.16 - Valores do Factor de Luz do Dia - FLD (%) e da Diferença Relativa (%) entre o FLD 
de cada sistema e do vidro simples, em condições de céu limpo e para o dia 22 de Dezembro às 
16.00h, ao nível do plano de trabalho. 
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ANEXO E - Gráficos dos resultados obtidos nas medições 
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Figura  E.1 - Gráfico do Factor Luz-Dia (%) em condições de 
céu encoberto, ao nível do plano de trabalho. 

 

Figura  E.2 - Gráfico da diferença relativa (%) entre o FLD de cada 
sistema e do vidro simples em condições de céu encoberto. 
 

 

Figura  E.3 - Gráfico do Factor de Luz do Dia (%) em condições 
de céu limpo para o dia 21 de Junho às 9.00h, ao nível do 
plano de trabalho. 

 

Figura  E.4 - Gráfico da diferença relativa (%) entre o FLD de cada 
sistema e do vidro simples em condições de céu limpo para o dia 
21 de Junho às 9.00h, ao nível do plano de trabalho. 
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Figura  E.5 - Gráfico do Factor de Luz do Dia (%) em condições 
de céu limpo para o dia 21 de Junho às 12.00h, ao nível do 
plano de trabalho. 

 

Figura  E.6 - Gráfico da diferença relativa (%) entre o FLD de cada 
sistema e do vidro simples em condições de céu limpo para o dia 
21 de Junho às 12.00h, ao nível do plano de trabalho. 
 

 

Figura  E.7 - Gráfico do Factor de Luz do Dia (%) em condições 
de céu limpo para o dia 21 de Junho às 17.00h, ao nível do 
plano de trabalho. 

 

Figura  E.8 - Gráfico da diferença relativa (%) entre o FLD de cada 
sistema e do vidro simples em condições de céu limpo para o dia 
21 de Junho às 17.00h, ao nível do plano de trabalho. 
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Figura  E.9 - Gráfico do Factor de Luz do Dia (%) em condições 
de céu limpo para o dia 21 de Março/Setembro às 9.00h, ao 
nível do plano de trabalho. 

 

Figura  E.10 - Gráfico da diferença relativa (%) entre o FLD de 
cada sistema e do vidro simples em condições de céu limpo para 
o dia 21 de Março/Setembro às 9.00h, ao nível do plano de 
trabalho. 
 

 

Figura  E.11 - Gráfico do Factor de Luz do Dia (%) em 
condições de céu limpo para o dia 21 de Março/Setembro às 
12.00h, ao nível do plano de trabalho. 

 

Figura  E.12 - Gráfico da diferença relativa (%) entre o FLD de 
cada sistema e do vidro simples em condições de céu limpo para 
o dia 21 de Março/Setembro às 12.00h, ao nível do plano de 
trabalho. 
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Figura  E.13 - Gráfico do Factor de Luz do Dia (%) em 
condições de céu limpo para o dia 21 de Março/Setembro às 
17.00h, ao nível do plano de trabalho. 

 

Figura  E.14 - Gráfico da diferença relativa (%) entre o FLD de 
cada sistema e do vidro simples em condições de céu limpo para 
o dia 21 de Março/Setembro às 17.00h, ao nível do plano de 
trabalho. 

 

Figura  E.15 - Gráfico do Factor de Luz do Dia (%) em 
condições de céu limpo para o dia 22 de Dezembro às 9.00h, 
ao nível do plano de trabalho. 

 

Figura  E.16 - Gráfico da diferença relativa (%) entre o FLD de 
cada sistema e do vidro simples em condições de céu limpo para 
o dia 22 de Dezembro às 9.00h, ao nível do plano de trabalho. 
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Figura  E.17 - Gráfico do Factor de Luz do Dia (%) em 
condições de céu limpo para o dia 22 de Dezembro às 12.00h, 
ao nível do plano de trabalho. 

 

Figura  E.18 - Gráfico da diferença relativa (%) entre o FLD de 
cada sistema e do vidro simples em condições de céu limpo para 
o dia 22 de Dezembro às 12.00h, ao nível do plano de trabalho. 

 

Figura  E.19 - Gráfico do Factor de Luz do Dia (%) em 
condições de céu limpo para o dia 22 de Dezembro às 16.00h, 
ao nível do plano de trabalho. 

 

Figura  E.20 - Gráfico da diferença relativa (%) entre o FLD de 
cada sistema e do vidro simples em condições de céu limpo para 
o dia 22 de Dezembro às 16.00h, ao nível do plano de trabalho. 
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ANEXO F - Registos fotográficos do interior do modelo 
 
 
 

 
Figura  F.1 - Fotografias do interior do compartimento com o sistema de referência (vidro simples)  tiradas em condições de céu limpo. 
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Figura  F.2 - Fotografias do interior do compartimento com o sistema vidro prismático tiradas em condições de céu limpo. 
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Figura  F.3 - Fotografias do interior do compartimento com o sistema LCP 0° tiradas em condições de céu limpo. 
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Figura  F.4 - Fotografias do interior do compartimento com o sistema LCP 10° tiradas em condições de céu limpo. 
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Figura  F.5 - Fotografias do interior do compartimento com o sistema LCP 20° tiradas em condições de céu limpo. 
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Figura  F.6 - Fotografias do interior do compartimento com o sistema Channel Panel tiradas em condições de céu limpo. 
 

 

 
Figura  F.7 - Fotografias do interior do compartimento dos diferentes sistemas tiradas em condições de céu encoberto. 


