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RESUMO 

O objetivo deste trabalho é avaliar a influência do número de peças de dispositivos de 
sombreamento para o desempenho da iluminação natural e comportamento da luz solar 
refletida para um ambiente de sala de aula, em Maceió. Procurou-se relacionar a 
contribuição desta componente ao desempenho da iluminação natural, a partir de 
simulações computacionais no software TropLux. Definiram-se três sistemas de dispositivos 
para as orientações norte, sul e leste, com diferentes números de peças, mantendo-se 
mesma área de exposição e ângulos de proteção. Para cada sistema foram definidos três 
modelos a partir da variação das características de reflexão, mantendo-se mesma 
refletância. Foram considerados os horários das 8h às 16h, todos os dias do ano, sob céu 
claro e parcialmente nublado. Os resultados mostraram que o aumento no número de 
peças apenas mostrou-se vantajoso para o desempenho da iluminação natural no caso da 
orientação norte e para reflexão difusa. Maior especularidade resultou em sistemas mais 
eficientes em aproveitar a luz solar e redirecioná-la para áreas mais distantes das aberturas, 
mas gerou aumentos na iluminância, reduzindo a iluminância útil. Nas demais orientações, 
os modelos mais simples apresentaram mesmo comportamento daqueles com mais peças, 
comprometendo menos a visão do usuário para o exterior. 

Palavras-chave: Iluminação natural. Luz solar refletida. Dispositivos de proteção. 

ABSTRACT 
The objective of this study is to evaluate the influence of the number of pieces of shading 
devices for the performance of dayligthing and behaviour of sunlight reflected to a 
classroom environment in Maceió. It was tried to relate the contribution of this component to 

the performance of daylighting by the use of computer simulations through TropLux. It was set 
three devices systems for the orientations north, south and east with different number of 
pieces, keeping the same area and obstruction angles. It was set three models from the 
variation of the reflection characteristics for each system, with the same reflectance. It was 
considered the time from 8am to 4pm, every day, under clear and partly cloudy skies. The 
results showed that the increase in the number of pieces only proved advantageous for the 

performance of dayligthing in the case of north orientation and diffuse reflection. Higher 
specularity resulted in more efficient systems that take advantage of sunlight and redirect it 
to areas furthest from the openings, it generated increases in illuminance, reducing the useful 

                                            
1 CARVALHO, Marlise; CABÚS, Ricardo. A influência do número de peças de dispositivos de 
sombreamento para o comportamento da luz solar refletida em sala de aula na cidade de Maceió. In: 
ENCONTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA DO AMBIENTE CONSTRUÍDO, 16., 2016, São Paulo. Anais... Porto 

Alegre: ANTAC, 2016. 
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illuminance. For the other orientations, the simplest models showed the same behaviour of 
those with more pieces, not hindering the user's view to the outside. 

Keywords: Daylighting. Sunlight reflected. Shading devices.  

1 INTRODUÇÃO 

A admissão de luz solar no ambiente deve ser cuidadosamente controlada: 
se nos climas temperados a maioria das pessoas manifestam preferência 
pela presença de luz solar, nas latitudes mais próximas ao Equador sua 
admissão pode ser indesejada.  

Nos trópicos, onde a presença de luz solar direta é condição predominante 
e existe a imposição de proteção das aberturas, a consideração do entorno 
como fonte de luz difusa caracteriza-se como uma importante ferramenta 
para o incremento da iluminação natural nos ambientes.  

Para o controle da luz solar direta, o projetista pode fazer uso de recursos 
arquitetônicos com o objetivo de receber a luz de forma indireta, refletida, e 
redirecioná-la ao ambiente. Tais recursos podem modificar a quantidade de 
luz admitida e sua distribuição no espaço. Deve-se estar atento ao potencial 
da luz refletida por superfícies naturais e artificiais. Planejar a forma das 
superfícies torna-se uma importante ferramenta para o aproveitamento da 
luz solar refletida (Figura 01). 

Figura 1- Luz direta refletida pelo solo e por elementos da fachada, antes de chegar 
ao ambiente. 

 
Fonte: Adaptado de Lam (1986) e Baker (2002) 

Diversos estudos apontam que o uso de dispositivos de sombreamento pode 
proporcionar consideráveis níveis de redução do consumo de energia 
elétrica. Pesquisa desenvolvida por Ho et al. (2008) demonstra que uma 
configuração apropriada desses elementos pode reduzir em até 71,5% os 
gastos com iluminação artificial em salas de aula em Taiwan.  Chua e Chou 
(2010) apontaram redução de até 26,5% na carga de refrigeração do 
ambiente a partir da inserção de dispositivos de sombreamento em 
edificações residenciais. Martins (2007) comparou a redução dos gastos com 
refrigeração em edificações de escritórios proporcionada pelo uso de 
protetores em relação à abertura exposta, nas diversas orientações na 
cidade de Maceió. Os resultados mostraram que na orientação oeste a 
inserção de dispositivos resultou em uma redução anual do consumo de 
energia de 18,7%. 

Com a inserção de elementos de controle, como o brise-soleil, que podem 
ser horizontais, verticais e mistos, a trajetória da luz solar refletida para o 
ambiente é modificada, bem como a quantidade total admitida. Essa 
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admissão de luz natural através de aberturas varia também a partir da 
configuração geométrica e das características dos materiais empregados, 
ainda que o ângulo de proteção solar seja mantido (MAJOROS, 1998). 

Sendo assim, a quantidade de luz natural refletida por esses dispositivos e sua 
distribuição espacial no interior da edificação variam de acordo com 
diferentes padrões de dispositivos. Torna-se relevante investigar a influência 
desses padrões de dispositivos para o desempenho da iluminação natural no 
ambiente, levando em consideração o comportamento da luz solar 
refletida, a fim de identificar os padrões de dispositivos mais eficientes em 
aproveitar essa fonte de luz,  predominante no nosso clima. 

2 OBJETIVOS 

O objetivo deste trabalho é avaliar a influência do número de peças de 
dispositivos de sombreamento para o desempenho da iluminação natural e 
comportamento da luz solar refletida para um ambiente de sala de aula, na 
cidade de Maceió. Os objetivos específicos são: 

• Identificar padrões de sistemas de proteção solar inseridos em 
aberturas laterais mais eficientes em refletir a luz solar para o ambiente 
diante da influência: 

i. Das propriedades de difusividade e especularidade das 
superfícies dos dispositivos; 

ii. Da geometria dos dispositivos. 
• Analisar a relação existente entre a luz solar refletida por dispositivos de 

sombreamento e desempenho da iluminação natural em salas de 
aula na cidade de Maceió. 

3 METODOLOGIA 

2.1  Definição do modelo virtual 

As simulações foram realizadas para um modelo de sala de aula 
dimensionada para 40 alunos2, conforme Figura 2. As refletâncias das 
superfícies do modelo baseiam-se em um estudo prévio de iluminação 
natural em Maceió, desenvolvido por Cabús (2004). As demais 
características do modelo se encontram no Quadro 1. 
A norma da ABNT ISO/CIE 8995 baseia-se no tamanho e na forma da 
superfície de referência para a determinação da malha de pontos para 
simulação computacional. No caso do ambiente em estudo, recomenda-se 
a utilização de uma malha de 9 x 8, totalizando 72 pontos. 

 

                                            
2A capacidade do modelo padrão foi definida a partir do levantamento das salas de aula projetadas 
e construídas no Campus A. C. Simões da UFAL durante o período de duração do REUNI: entre as 115 
salas de aula construídas no período, 30% corresponde a essa capacidade. 
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Quadro 1– Características do modelo 

Características do Modelo 

Dimensões 7,00m x 7,50m  

Área 52,5m²  

Pé-direito 2,80m  

Refletâncias (piso/parede/teto)  0,30/0,60/0,70  

Abertura 
7,00m x 1,20m 
(peitoril 1,00m)  

 

Figura 2– Modelo de sala de aula utilizado na pesquisa. 

 

2.2  Horários, tipos de céu e orientação 

As simulações foram realizadas para a cidade de Maceió, Alagoas, (Latitude 
9º40’S, Longitude 35º42’O). Foram analisados nove horários do dia, entre 8h e 
16h (hora solar), hora a hora, todos os dias do ano. Foram definidos dois tipos 
de céus-padrão CIE (CIE, 2003) para as simulações computacionais, sendo 
eles o céu 10 (parcialmente nublado) e o céu 14 (céu claro). Foram 
realizadas simulações considerando as orientações Norte, Sul e Leste (a 
orientação Oeste não foi considerada por apresentar geometria de 
insolação similar à orientação leste) e não serão consideradas obstruções no 
entorno do modelo 

2.3  Configuração dos dispositivos de sombreamento 

Para este estudo foram configurados três sistemas de proteção, a partir do 
uso de dispositivos horizontais e verticais, para as orientações Norte e Sul e 
dispositivos horizontais para a orientação Leste. Foram utilizados os mesmos 
ângulos de proteção para os sistemas de cada orientação, de modo que no 
período definido para o estudo não houvesse luz solar direta no ambiente. A 
Figura 3 mostra as máscaras de sombra e os respectivos ângulos de 
sombreamento. 
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Figura 3– Máscaras de sombra orientações norte, leste e sul. 

 

Os sistemas foram desenvolvidos de maneira que a área total das peças de 
cada sistema totalizasse sempre o mesmo valor, mantendo-se assim a 
mesma área de exposição solar, conforme Figura 4. Não foi considerada a 
espessura das peças. 

Figura 4–Sistemas de dispositivos de sombreamento por orientação 

 

2.4  Propriedades de reflexão dos dispositivos: definição dos modelos 
utilizados no estudo 

Foram utilizados três modelos diferentes para cada sistema, definidos a partir 
da variação das características de difusividade e especularidade, conforme 
Quadro 2. 
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Quadro 2- Modelos de dispositivos definidos a partir das características de reflexão 

ORIENTAÇÃO NORTE 

SISTEMAS 
SISTEMA 

01 
SISTEMA 

02 
SISTEMA 

03 

MODELOS 

N1D90 N2D90 N3D90 
N1E90 N2E90 N3D90 

N1D45E45 N2D45E45 N3D90 

ORIENTAÇÃO LESTE 

SISTEMAS 
SISTEMA 

01 
SISTEMA 

02 
SISTEMA 

03 

MODELOS 

L1D90 L2D90 L3D90 
L1E90 L2E90 L3E90 

L1D45E45 L2D45E45 L3D45E45 

ORIENTAÇÃO SUL 

SISTEMAS 
SISTEMA 

01 
SISTEMA 

02 
SISTEMA 

03 

MODELOS 

S1D90 S2D90 S3D90 
S1E90 S2E90 S3E90 

S1D45E45 S2D45E45 S3D45E45 

Cada modelo apresenta na sua nomenclatura a representação da 
orientação e sistema ao qual pertence, além das suas características de 
reflexão. Por exemplo, o modelo "L2D45E45" corresponde à orientação leste, 
sistema 2 e possui refletância mista de 90%, sendo 45% difusa e 45% 
especular. Todos os modelos possuem refletâncias dos dispositivos de 90%. 

2.5  Definição do software 

O programa TropLux permite a simulação das características da iluminação 
natural no ambiente interno a partir da configuração do céu de acordo 
com a proposta da CIE (2003) possibilitando variação em dias e horas. Em 
relação às aberturas, o programa permite localizá-las variando sua dimensão 
e posicionamento, além de possibilitar a utilização de elementos 
arquitetônicos externos ou internos para proteção solar, sendo, portanto, 
uma ferramenta adequada aos objetivos desta pesquisa. 

2.6  Indicadores de desempenho para avaliação 

2.6.1 Variação da iluminância média global (∆Em) 

Para esta pesquisa será analisada a variação da iluminância média 
proporcionada por cada modelo de dispositivo de cada um dos três grupos 
de cada sistema, considerando como padrão de cada grupo sempre o 
dispositivo com reflexão difusa. O aumento da iluminância média é dado 
pela seguinte equação: 

0625



ENTAC2016 - São Paulo, Brasil, 21, 22 e 23 de setembro de 2016 

 

∆E� =
�������

���
                                                                                                           (1) 

 
Sendo Emp a iluminância média do tipo padrão de cada grupo e Emt a 
iluminância média dos demais tipos. 

2.6.2 Iluminância Útil de Luz Natural (IULN) 

Como método de avaliação serão utilizados os valores da IULN, Iluminância 
Útil de Luz Natural (UDI, Useful Daylight Illuminance), propostos por 
Mardaljevic e Nabil (2011), que são determinados pelos níveis de iluminação 
natural considerados úteis: intervalo de 100 lx a 3000 lx, de acordo com a 
tabela abaixo (Quadro 2). 

Quadro 3- Internalos de iluminância útil de luz natural 

Intervalos da IULN  
Valores< 100 lx  Insuficientes 

Valores entre 100 lx e 
500 lx 

Passíveis de integração 
com a iluminação 
artificial  

Valores entre 500 lx e 
3.000 lx 

Iluminância desejável 

Valores> 3.000 lx  Excessivos 
Fonte: MARDALJEVIC, NABIL (2011) 

O método foi definido por considerar como úteis valores menores que 
aqueles fixados em norma, já que podem substituir parcialmente o uso de 
iluminação artificial; e por indicar a ocorrência de altos níveis de iluminância, 
associados a desconforto visual e térmico (valores acima de 3000 lx). 

2.6.3 Uniformidade (U) 

A  Norma Brasileira da ABNT ISO/CIE 8995-1 de 2013- Iluminação em 
Ambientes de Trabalho que indica que a uniformidade da iluminância na 
tarefa não deve ser menor que 0,7 (razão entre o valor mínimo e o valor 
médio). A expressão matemática abaixo a demonstra: 

U =
��
�

���
                                                                                                                      (2) 

O valor recomendado pela norma citada não foi estabelecido como 
parâmetro devido à dificuldade de ser obtido apenas com o uso da 
iluminação natural. 

2.7  Eficiência de luz solar refletida (ηsr) 

A fim de avaliar a contribuição da luz solar refletida para a iluminação do 
ambiente, essa componente será analisada separadamente e será 
relacionada à iluminância global no plano de trabalho, de maneira a 
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identificar a eficiência de cada sistema de dispositivos de proteção para as 
orientações estudada. A eficiência de cada sistema em refletir a luz solar 
para o ambiente interno será dada através da seguinte equação: 

η�� =
����	���%

��
                                                                                                             (3)    

Onde Eg é a iluminância global e Esr corresponde à iluminância relativa à 
componente de luz solar refletida. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Nesta seção foi analisada primeiramente a eficiência de luz solar refletida 
dos modelos, levando em consideração as características de reflexão. A 
partir da identificação dos modelos mais eficientes em refletir a luz solar para 
o ambiente, buscou-se analisar os indicadores de desempenho, a fim de 
verificar a relação existente entre luz solar refletida e o comportamento da 
iluminação natural. 

4.1 Análise da eficiência da luz solar refletida (ηsr) 

Em todos os modelos de dispositivos estudados, observou-se que aqueles 
que atingiram maiores índices de eficiência de luz solar refletida foram os 
modelos com reflexão especular e pertencentes ao sistema 03, com maior 
número de peças. Em relação aos tipos de céu analisados, o céu claro, tipo 
14, proporcionou maiores índices em todas as orientações estudadas. 

Porém, as três orientações definidas para este estudo proporcionaram aos 
seus sistemas correspondentes, desempenhos diferenciados, levando em 
consideração a variação no número de peças e as características de 
reflexão. 

Na orientação Norte, o aumento no número de peças nos modelos 
especulares incrementou em até 23% o índice sob céu parcialmente 
nublado, e em 16% sob céu claro. O gráfico da Figura 5 mostra o efeito do 
aumento no número de peças na eficiência de luz solar refletida, sob céu 
parcialmente nublado. 
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Figura 5: Comportamento da e

número de peças dos sistemas

Em relação à variação das características de reflexão das superfícies dos 
dispositivos, observou-se que entre os modelos do sistema 03 o aumento da 
especularidade causou aumento de 53% no índice, sob céu claro. Esse 
aumento também atuou na distribuição desta componente de iluminação 
no ambiente. O modelo especular mantém maiores média
nas áreas mais distantes da abertura, conforme mostra a figura abaixo, que 
corresponde à comparação dos gráficos de isocurvas dos dois modelos em 
questão. 

Figura 6: Curvas de isoiluminâncias
nos ambientes- comparação entre sistemas com reflexão difusa e especular.

No caso da orientação leste, o aumento no número de peças do sistema
não acarretou em incremento da eficiência
diferentemente do observado em relação às características de reflexão. 
Comparando-se o modelo L3D90 (reflexão difusa) com o modelo L3D45E45 
(reflexão mista), percebe
e o modelo L3E90 (reflexão especular), houve incremento de 19% na 
eficiência do modelo, conforme mostra o gráfico 
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Comportamento da eficiência de luz solar refletida a partir do aumento no 
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eficiência do modelo, conforme mostra o gráfico da Figura 7.
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Figura 7: Comportamento da eficiência de luz solar refletida a partir da variação 

das características de reflexão, sistema 03, orientação leste 

 
 
O modelo mais eficiente desta orientação, L3E90, chega a um índice de 
eficiência de mais de 60%. 

Já a orientação sul, de maneira diferente do que foi observado nas demais 
orientações, não apresentou variação no índice de eficiência a partir da 
variação das características dos modelos. Observou-se apenas variações 
entre os tipos de céu analisados, conforme mostra o gráfico da Figura 8. 

Figura 8: Comportamento da eficiência de luz solar refletida a partir do aumento do 
número de peças dos sistemas especulares, orientação leste 

 

4.2 Desempenho da iluminação natural 

Esta seção analisa o desempenho da iluminação natural dos variados 
modelos de dispositivos de sombreamento a partir dos indicadores 
estabelecidos para este estudo: iluminância útil de luz natural (IULN), 
variação da iluminância média (∆Em) e uniformidade (U). 

4.2.1 IULN e variação da iluminância média (∆Em) 

Como foi visto na seção anterior, o céu claro foi responsável pelos maiores 
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índices de eficiência de luz solar refletida, devido à maior disponibilidade 
desta fonte de luz no referido céu. Porém, em relação à iluminância média 
global no plano de trabalho, observa-se que todos os modelos analisados 
mantêm as maiores médias sob céu parcialmente nublado, céu mais 
recorrente na cidade de Maceió (CABÚS, 2002).  

Em relação à variação da iluminância média, observou-se que, em todas as 
orientações, essa variação foi mais sensível às mudanças nas características 
de reflexão do que ao aumento no número de peças. O gráfico da Figura 9 
mostra os ganhos percentuais de iluminância média diante das variações 
das características dos modelos: aumento no número de peças e variação 
das características de reflexão entre modelos difusos e especulares, sob céu 
claro, em todas as orientações estudadas.  

Observa-se que a fachada norte apresenta maiores variações da 
iluminância média, seguida da leste, e que a fachada sul apresenta as 
menores variações diante das mudanças físicas dos sistemas de dispositivos. 

A iluminância útil de luz natural proporcionada pelos sistemas a partir da 
mudança das suas características de reflexão também apresentou 
resultados satisfatórios sob céu parcialmente nublado, com percentuais 
acima de 80%. Todos os modelos com reflexão totalmente difusa 
apresentaram valores de iluminância útil iguais ou próximos de 100%, em 
todas os orientações estudadas. Já os modelos com reflexão especular, 
apresentaram desempenho inferior, sobretudo na orientação leste, devido 
ao excesso de iluminação em determinados períodos. A Figura 10 mostra a 
comparação entre as porcentagens de iluminância útil sob céu 
parcialmente nublado. 

Figura 9: Percentual de ganho na iluminância média a partir da variação do 
número de peças e das características de reflexão dos dispositivos 

 

Os modelos especulares e com maiores números de peças, como foi visto, 
garantem maiores índices de eficiência de luz solar refletida e maiores 
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iluminâncias médias. Porém, devido ao fato de incrementarem esses valores, 
tais modelos reduzem o percentual de iluminância útil, por resultarem em 
iluminâncias excessivas durante parte do ano.  

Figura 10: Iluminância útil de luz natural por orientação. Céu parcialmente nublado 

 

4.2.2 Uniformidade 

Na orientação Norte, o aumento do número de peças entre os modelos 
N1D90 e N3D90, com reflexão difusa, resultou em incremento de 20% no 
índice de uniformidade, resultado de uma melhor distribuição de 
iluminâncias no plano de trabalho. Já entre os modelos com reflexão 
especular, N1E90 e N3E90, o mesmo aumento acarretou em redução de 29% 
no índice, sob céu claro. 

Na orientação leste, a variação no número de peças dos modelos difusos 
não resultou em ganhos na uniformidade das iluminância, e o índice 
manteve-se constante. No caso dos especulares, observou-se uma redução 
de 10% a partir do aumento no número de peças. A orientação sul 
apresentou o mesmo comportamento, conforme mostram os gráficos da 
Figura 11, que comparam o desempenho da uniformidade diante da 
variação dos sistemas. 

Nota-se que os modelos com reflexão difusa apresentam, de forma geral, 
melhor distribuição de iluminâncias no plano de trabalho em relação aos 
especulares. 

Figura 11: Comportamento da uniformidade entre os modelos difusos e especulares 
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5 CONCLUSÕES 

A partir dos resultados obtidos, percebeu-se que entre as orientações 
analisadas, para a cidade de Maceió, a orientação Norte apresenta as 
maiores variações dos indicadores definidos para esse estudo. As mudanças 
no número de peças e nas características de reflexão das superfícies dos 
dispositivos resultaram, nestas condições, em maiores variações na eficiência 
de luz solar refletida, iluminância média e uniformidade. 

De modo geral, o aumento no número de peças dos dispositivos 
proporcionou desempenho diferente entre os modelos com reflexão difusa e 
com reflexão especular. No caso dos primeiros, esse aumento atuou no 
incremento da iluminância média e do índice de uniformidade. Em todas as 
orientações, os modelos difusos garantiram percentuais de iluminância útil de 
luz natural próximos de 100%. 

O aumento da especularidade gerou maiores variações dos indicadores, 
principalmente na orientação Norte. Maior especularidade resultou em 
sistemas mais eficientes em aproveitar a luz solar refletida e redirecioná-la 
para áreas mais distantes das aberturas, e também gerou maiores aumentos 
na iluminância média, o que reduziu o percentual de iluminância útil 
sobretudo na orientação Leste. Maior especularidade ainda contribuiu para 
a redução do índice de uniformidade em todos as condições estudadas. 

Os dispositivos com reflexão mista apresentaram desempenho semelhante 
aos dispositivos com reflexão difusa, garantindo maiores variações de 
iluminância média e índices de uniformidade superiores aos modelos 
especulares. Em relação à iluminância útil, os dispositivos mistos também 
tiveram desempenho satisfatório.  

Entre os modelos estudados, percebeu-se que o aumento no número de 
peças do sistema de dispositivos apenas mostrou-se vantajoso no caso da 
orientação Norte, e para reflexão difusa. O modelo N3D90 apresentou 
melhor desempenho em relação aos indicadores analisados. Nas demais 
orientações, os modelos mais simples conseguiram manter esses índices nos 
mesmos patamares que aqueles com mais peças, com a vantagem de 
comprometer menos a visão do usuário para o exterior. 

Em relação à iluminância útil de luz natural, vale ressaltar que, embora tenha 
sido adotado para este trabalho o limite de 3000lx a partir do qual a 
iluminância é considerada excessiva, a ocorrência de níveis de iluminância 
acima deste valor sem a presença de mancha solar no plano de trabalho 
não precisariam ser descartados a priori. 

Para o projeto de um ambiente e de dispositivos de sombreamento, bem 
como a adaptação de um espaço existente, é importante que o 
desempenho esperado esteja claro, como por exemplo uma melhor 
distribuição de iluminâncias, ou o incremento da iluminância média no plano 
de trabalho. Conhecer o desempenho de diferentes sistemas de dispositivos 
de sombreamento é fundamental para definição das suas características 
físicas e para um melhor aproveitamento da iluminação natural. 
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