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RESUMO 

 Este artigo primeiramente apresenta e discute as potencialidades de sistemas que 
utilizam a luz direta do sol para a iluminação natural. Estudos preliminares indicam que 
a utilização de pequenas quantidades de luz solar direta para a iluminação natural pode 
ser uma alternativa para melhorar a distribuição de luz e reduzir o aquecimento 
excessivo do ambiente interno. No entanto, apesar de muitos pesquisadores divulgarem e 
incentivarem a implantação de sistemas de iluminação natural que utilizam a luz direta 
do sol, como uma técnica em potencial para a conservação de energia, ainda são poucos 
os estudos a respeito do ganho térmico proporcionado por estes sistemas. Assim, a partir 
da revisão bibliográfica realizada, é proposta uma metodologia de análise, em conjunto, 
do desempenho térmico e luminoso destes sistemas. A proposta consiste em uma 
investigação experimental sob reais condições ambientais, onde a medição dos níveis de 
iluminância é feita através de modelos em escala reduzida; simultaneamente e sob as 
mesmas condições, é medido o fluxo de calor que atravessa os mesmos sistemas inseridos 
na maquete, através do uso de um dispositivo experimental denominado Radiômetro de 
Abertura, em desenvolvimento. Medições preliminares realizadas na montagem da 
bancada indicam a confirmação das expectativas. 
Palavras-chave: iluminação natural; luz direta do sol; sistemas de iluminação natural; luz X calor; 
fator solar. 

1.  INTRODUÇÃO 
Diversas são as razões que levam a utilização da luz natural em edificações; entre elas cita-se: a alta 
eficiência luminosa, excelente reprodução de cores e menor conteúdo térmico, quando comparada com 
lâmpadas elétricas. Além disso, melhora a modelagem e a percepção visual dos espaços e objetos, 
devido as suas características direcionais e contribui para a orientação espacial e temporal (MOORE; 
1991, ROBBINS 1986). 

No entanto, deve-se sempre ter em mente que a iluminação natural tem uma estreita relação com a 
admissão de calor, sendo este um dos mais críticos conflitos no desenho de aberturas (HOPKINSON 
1966).  
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Aberturas são certamente o mais fascinante elemento no projeto de uma edificação. É esperado que ele 
atenda simultaneamente a diversas funções: ambientais, psicológicas, plástica, de segurança e 
operacionais; nas quais geralmente existem conflitos. Devido a sua alta sensibilidade com relação às 
variáveis climáticas e à sua direta ligação com o ambiente externo, as aberturas podem ser a maior 
determinante do consumo energético da uma edificação (CARMODY, 1996). 

Os sistemas de aberturas podem ser classificados, simplificadamente, como zenital e lateral. No caso 
de ambientes iluminados lateralmente, os níveis de iluminação decrescem com o aumento da distância 
da janela, resultando normalmente numa distribuição de iluminação interna não uniforme. 
(BELTRAN, et al, 1997; LAM, 1986; LITTLEFAIR, 1990; ROBBINS, 1986; WILCOX & 
CUNNINGHAM, 1986). 

A principal vantagem de uma abertura zenital, com relação as aberturas laterais, é que à luz pode ser 
coletada diretamente do céu, com o objetivo de iluminar uma área diretamente abaixo da abertura. A 
principal desvantagem é que este sistema capta grande parte da luz proveniente de alturas solares mais 
elevadas, o que geralmente leva ao aquecimento excessivo do espaço interno, principalmente para 
baixas latitudes (EDMONDS 1995b; MOORE, 1991; ROBBINS 1986). 

Uma das alternativas para melhorar a distribuição da luz e reduzir o aquecimento excessivo do 
ambiente interno, seria a utilização de sistemas que utilizam pequenas quantidades de luz solar direta 
para a realização de iluminação natural no ambiente interno (BELTRAN, et al, 1997). 

O controle da luz direta do sol também pode ser uma solução para o problema de introdução da luz 
natural em espaços internos profundos e também pode contribuir para o melhoramento do balanço do 
brilho do espaço, relativo à vista da janela. 

Esta estratégia de iluminação consiste em redirecionar uma pequena parcela da luz do sol para alguma 
superfície – teto ou parede – que se tornará uma fonte de iluminação secundária voltada para a 
horizontal, ou seja, para as superfícies de trabalho (LAM, 1986).  

Apesar de muitos pesquisadores (ROSENFELD & SELKOWITZ, 1977; LITTLEFAIR, 1990; 
BELTRÁN, 1994; BAKER 1993) divulgarem e incentivarem a implantação de sistemas de iluminação 
natural que utilizam a luz direta do sol, como uma técnica em potencial para a conservação de energia, 
que proporciona iluminação interna mais uniforme e luz natural em locais sem direto acesso a janelas; 
ainda não foram definidos padrões que estabelecem as condições de ganho de calor solar provenientes 
destes sistemas, atualmente caracterizadas através do Fator Solar (FS)  

Desta forma o presente artigo, a partir da revisão bibliográfica realizada, propõe um sistema de 
análise, em conjunto, do desempenho térmico e luminoso destes sistemas de iluminação natural. 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1. Redirecionamento da luz solar direta    
Embora o redirecionamento da luz direta já tivesse sido mencionado na década de 60, através da 
utilização de vidros prismáticos, como uma técnica de iluminação natural, somente em meados da 
década de 70, com a crise energética mundial, a luz solar direta começou a ser levada em consideração 
como uma técnica potencial para a iluminação e economia de energia (ROSENFELD & 
SELKOWITZ, 1977). 
“Devido à distância entre o sol e a terra, a luz direta do sol, se comporta como uma intensa fonte 
colimada proporcionando uma iluminação de 60 a 110 klux no plano horizontal, o que é 10 a 15 
vezes a iluminação proporcionada pela abóbada celeste em caso de céu encoberto e também muito 
intensa para ser usada diretamente na iluminação de tarefa. A quantidade contida em 1m2 de luz 
poderia garantir, caso uniformemente distribuída, em torno de 500 lux de iluminação sobre uma 
área de 200 m2” (PEREIRA, 1993).  

Quando se deseja utilizar esta luz, de forma racional, como fonte de iluminação para o ambiente, 
deve-se ter em mente não só as suas vantagens, mas também as suas desvantagens.  

O excesso de luz natural nos ambientes podem causar desconforto tanto físico quanto psicológico.  O 
seu alto conteúdo energético (luz e calor) é geralmente excluído do ambiente construído devido aos 
possíveis efeitos adversos sobre o ambiente térmico (superaquecimento), ambiente luminoso 



(ofuscamento) e integridade física dos materiais (PEREIRA 1995). Psicologicamente, locais com 
leve deficiência de iluminância podem ser mais confortáveis, pois a luz do sol está  mentalmente 
associada ao calor e a sua redução ao frio (PEREIRA, 1993). 

Para otimizar o desenho da iluminação indireta, o desenhista tem que identificar o local onde a luz é 
desejada, onde estão localizadas as melhores de reflexão, ou onde elas podem ser criadas, e onde a 
luz pode ser originada (LAM, 1986). Na maiorias dos edifícios, o teto e as paredes mais altas 
geralmente são as únicas áreas que podem ser utilizadas para reflexão da luz. Além disso, o teto é 
comumente a melhor localização para o redirecionamento da luz para superfícies horizontais.  

O uso de  pequenas áreas envidraçadas e o transporte eficiente da luz natural, podem acarretar em 
uma economia de energia sem efeitos negativos como aumento da carga térmica da edificação, 
devido à radiação solar. 

2.2. Ganho térmico através das aberturas 

Para se conhecer a quantidade de calor que penetra em um ambiente através de uma abertura, é 
importante conhecer o conceito de Fator Solar (FS). O FS de uma abertura pode ser entendido como a 
razão entre a de quantidade de calor solar que atravessa a janela e a radiação solar incidente sobre ela. 
Este valor é característico para cada tipo de abertura e varia com o ângulo de incidência da radiação 
solar. Para o vidro simples, com a incidência da radiação solar normal à superfície, o fator solar é 
aproximadamente 0,85. Isto significa que 85% da radiação solar incidente sobre a janela com vidro 
simplesmente penetra no interior sob forma de calor.  

2.2. Sistemas que utilizam a luz direta para a iluminação natural   
As estratégias, que utilizam a luz direta do sol, revisadas neste trabalho, utilizam sistemas óticos 
ativos ou passivos. Lentes prismáticas, refletores especulares, prateleira de luz, são freqüentemente 
utilizados de forma passiva, como dispositivos fixos. Sistemas ativos, ou seja, que seguem a trajetória 
solar, normalmente usam refletores motorizados, para redirecionar a luz do sol até uma determinada 
área focal. 

2.3.1. Sistemas ativos  

2.3.1.1. Heliostato  

Sabe-se que o sol não é estacionário e pode ser conduzido ou refletido através de espelhos e/ou 
lentes. Para acompanhar a sua trajetória é necessária utilização de mecanismos de rastreamento do sol,  
produzindo um sistema usualmente chamado de heliostato. 

2.3.1.1.1. Dutos de luz 

O duto de luz é provavelmente a mais interessante inovação tecnológica dos sistemas de 
iluminação natural, devido a longa distância em que ele pode operar. Para que o duto de luz mantenha 
uma eficiência razoável recomenda-se, entre outros: utilizar equipamentos que acompanhem a luz do 
sol deforma ativa; ser pequeno o suficiente para ajustar-se outros sistemas do edifício; e ajustar o 
sistema refletor, de modo que se possa minimizar as inter-reflexões de luz do sol dentro da seção do 
duto. 
 2.3.1.2. Sistema zenital com prismas motorizados - “So lighting” 

 “SO-LIGHT” (figura 1) é um sistema prismático 
ativo, produzido pelo Departamento de Arquitetura 
da Universidade de Hong Kong. O sistema, guiado 
por um computador, permite a entrada e a 
distribuição uniforme da luz natural, no ambiente 
interno, durante todo o dia (www.arch.hku.hk). O 
domo de plástico e os painéis prismáticos 
minimizam radiação infravermelha e ultravioleta, 
com o objetivo de prevenir ganhos de temperatura. 

 

 

 
Figura 1- Sistema de funcionamento do “So lighting”. 
Fonte: www.arch.hku.hk. jul 2001 
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2.3.1.3. Venezianas com rastreamento solar 

Um outro exemplo de sistema ativo, são as venezianas com rastreamento solar. As lâminas da 
veneziana possuem superfícies brancas e espelhadas e são programadas para bloquear a luz direta do 
sol em todos os momentos. Estas venezianas geralmente são instaladas dentro de vidros duplos para 
evitar a depreciação do sistema (BELTRAN, et al, 1994). 

 2.3.1.4. VALRA -  “Variable-Area Light-Reflecting 
Assembly” 

Este sistema possui um filme espelhado ligado a um 
rolete, como elemento principal. A posição do rolete 
varia com as diferentes posições do sol, isto faz com 
que o filme refletivo seja exposto à luz direta do  sol 
em áreas e ângulos variados. 

2.3.2. Sistemas passivos 

2.3.2.1 Prateleira de luz 
A Prateleira de luz é um exemplo de dispositivo passivo, usado para redirecionar a luz do sol, para o 
interior das edificações. São largamente empregadas em conjunto com as janelas, proporcionam 
sombreamento e controle de ofuscamento. Pesquisas sobre este dispositivo foram feitas desde 50, 
mostrando que a luz natural disponível fica melhor distribuída, melhorando as condições visuais, 
principalmente próxima da janela (LITTLEFAIR, 1990).  

2.3.2.2 Sistemas de refração da luz  

2.3.2.2.1. Sistemas prismáticos   

O princípio dos painéis prismáticos é a alteração da direção da luz natural através do fenômeno da 
refração e reflexão, parte da luz incidente defletida por refração pode ser redirecionada para o fundo 
dos espaços internos. Normalmente um sistema é formado por duas folhas de painéis prismáticos, com 
as faces prismáticas voltadas para dentro, para que possam ficar melhor protegidas. 

 2.3.2.2.2. Painéis cortados a laser    

O sistema tem como elemento principal, um painel plano transparente, onde são feitos, através de 
uma técnica de cortes por raio laser, uma série de cortes bem finos no sentido da largura do painel. O 
laser corta fundindo o material e produzindo superfícies internas altamente refletivas. Vale salientar, 
que a transparência entre os cortes é mantida num nível bem razoável, permitindo a visão através do 
painel (figura 3)  (EDMONDS, et al, 1995; www.qu.edu.au). 

 2.3.2.2.3. Abertura zenital com seleção angular 

Este sistema (figura 4) consiste de um sistema zenital de seleção angular, constituído por 
pirâmides, compostas de quatro painéis de deflexão de luz, cortados a laser (EDMONDS, 1995; 
www.qut.edu.au). Sua principal função é rejeitar a luz do sol proveniente de alturas elevadas e aceitar 
a luz proveniente de alturas mais baixas. O sistema foi projetado para não reduzir, de forma 
demasiada, a transmissão da luz difusa e inimizar a transmissão da luz direta do sol. Desta forma, 
acredita-se que o sistema é ideal para regiões de baixas latitudes.  

 

  
Figura 3- Painel cortado a laser, colocado em uma janela 
alta.  Fonte www.qut.edu.au, jul 2001 

Figura 4 - O sistema em forma de pirâmide, colocada em 
uma abertura zenital. Fonte www.qut.edu.au, jul 2001
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Figura 2 – Esquema de funcionamento do VALRA.    
Fonte : www.fridge.arch.uwa.edu.au, jul 2001



2.3.2.2.4. Sistemas de reflexão interna total    

Este sistema, consiste de um painel formado por vários elementos, que 
possuem uma base curva e uma superfície superior em forma de V. As 
seções são montadas de acordo com a figura 5, deixando uma câmara 
de ar no meio. A forma das superfícies superior e inferior foram 
definidas de modo a direcionar a luz incidente para cima (COWLING 
1990). Como se pode notar na figura ao lado, o sistema proposto, tem 
condições de trabalhar com a luz solar com ângulos de incidência que 
variam entre 20o e 75o, não havendo a necessidade de ajustes 
constantes. 

2.3.2.3 Sistemas de lentes  

Diferentemente dos sistemas prismáticos, que mantém os raios de luz 
paralelos, os sistemas com lentes, têm sido propostos por fazerem os 
raios de luz convergirem ou divergirem (LITTLEFAIR, 1990). As lentes positivas são menos 
aconselhadas devido à sua reprodução da imagem real do sol dentro do espaço, o que pode vir a 
queimar papéis, madeira ou os próprios ocupantes.  

 2.3.2.4 Sistemas Espelhados 

2.3.2.4.1 Venezianas espelhadas 

Certamente a maneira mais fácil e simples de redirecionar a luz colimada é através de espelhos, 
superfícies refletoras especulares. Na figura 8 é mostrado o exemplo de utilização de espelhos em 
venezianas. 

2.3.2.4.2. Sistema de iluminação zenital com refletores de luz 

As figuras 7 e 8 ilustram duas variações de sistemas que utilizam combinação de aberturas zenital 
com refletores de luz.. Na figura 7 os refletores de luz estão direcionandos para a mesma direção; já  
na figura 8 o refletor difunde a luz para os dois os lados. 

2.3.2.5. Elementos Halográficos 

Este sistema tem como elemento principal filmes óticos halográficos (HOEs), que aplicados em um 
vidro comum, redireciona a luz por difração (LITTLEFAIR, 1990). A performance dos HOEs para 
luz difusa é muito pobre, devido ao fato das ondas de luz difusa não possuírem uma direção 
específica. Porém possui grande potencial para redirecionamento da luz direta do sol, visto que a 
película HOEs pode ser um dispositivo de proteção e redirecionamento da luz solar, combinado. No 
entanto, vale salientar que em certos ângulos de visão é criado um efeito de arco-íris.(BAKER 1993). 

2.3.2.6. Fibra ótica  

Pesquisas recentes em fibra ótica podem preparar o caminho para a demonstração da nova concepção 
de sistema de iluminação energeticamente eficientes para edificações (WILCOX & CUNNINGHAM, 
1986). Para utilização desta tecnologia dentro dos dutos de luz, por exemplo, os feixes podem ser 
simplesmente dobrados e redirecionados para o espaço a ser iluminado. 

 
Figura 5– Funcionamento do 
sistemas de reflexão interna 
total.  Fonte: PEREIRA, 1993. 

 
 

 

Figura 6 - Deflexão da luz solar através de 
venezianas  espelhadas.  
Fonte: www.fridge.arch.uwa.edu.au, jul 2001

Figuras 7 e 8 – Ilustram um sistema de iluminação zenital com refletores 
de luz  
Fonte: WILCOX & CUNNINGHAN, 1986. 
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3. PROPOSTA METODOLÓGICA PARA ANÁLISE DO DESEMPENHO TÉRMICO 
E LUMINOSO DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO NATURAL QUE UTILIZAM A 
LUZ DIRETA DO SOL  

3.1. Metodologia  
O presente trabalho consiste em uma investigação experimental com maquetes sob condições reais de 
céu. O experimento foi projetado para analisar a efetividade do ganho térmico solar em conjunto com 
controle da luz natural a través dos sistemas de abertura, que utilizam a luz direta do sol. 

3.1.1. Metodologia utilizada para a quantificação dos níveis de iluminância no ambiente interno 

A decisão de que método utilizar para a quantificação dos níveis de iluminância no ambiente interno 
depende da natureza e do contexto em que está inserido o experimento. Para uma simples avaliação 
quantitativa, métodos numéricos ou gráficos simples podem ser mais apropriados. No entanto, para 
uma análise conjunta de uma série de aspectos e em um ambiente de projeto complexo, a maquete 
pode ser uma boa solução (ROBBINS, 1986). 

As maquetes podem ser analisadas internamente sob condições simuladas (céu artificial / ou heliodon) 
ou externamente sob real condições de céu. Apesar do controle do sol, ou de qualquer outra fonte 
direcional, ser uma importante questão para a concepção do projeto, sempre que possível devem ser 
feitos testes sob real condição de céu. A avaliação sob céu real além de ser mais realístico, cria um 
reconhecimento claro do fenômeno estudado. 

Apesar da não existência de um procedimento normalizado para fotometria de modelos em escala, 
sob condições reis de céu existe uma bibliografia generosa, neste assunto e uma boa quantidade de 
sugestões e recomendações podem ser encontradas em Hopkinson (1966), Robbins (1986), Lam 
(1986), e Moore (1991). 

Assim, os níveis de iluminância no ambiente interno deverão ser obtidos através do uso de 
fotômetros com correção do efeito cos-seno e correção da cor. 

3.1.2. Metodologia utilizada para quantificação do fluxo de calor que atravessa o sistema de 
aberturas. 

Para possibilitar a análise do desempenho térmico dos sistemas de iluminação natural apresentados 
acima, propõe-se a realização de medições com um dispositivo experimental denominado 
Radiômetro de Abertura (PEREIRA, 1995).                                                                                                                  

O Radiômetro, é formado por uma caixa metálica com duas aberturas com dimensões de 20X20cm. 
Na primeira abertura é colocado o sistema de iluminação natural a ser analisado e na segunda um 
vidro simples de 3mm como referência. 

Na parte posterior das aberturas são colocados, seqüencialmente, dois medidores de fluxo de calor 
(Transdutores de Fluxo de Calor a Gradiente Tangencial), uma placa metálica e um ventilador. O 
ventilador deve resfriar a placa metálica; com o objetivo de retirar calor e forçar a passagem do fluxo 
térmico, que penetrou através das aberturas, pelo transdutor. 

Os transdutores serão conectados a um multímetro, o qual indicará a tensão do fluxo de calor em mV. 
No entanto antes da aquisição dos dados deve ser feita a calibração dos transdutores, com o objetivo 
de conhecer a sua constante (cada fluxímetro tem a sua constante específica), a qual será utilizada 
para a determinação da potência do fluxo de calor.                        

O método utilizado para a calibração será Método a Transdutor Auxiliar, onde o fluxo de calor 
perdido pelo isolante é medido por um transdutor previamente calibrado, sendo subtraído do valor 
dissipado pela resistência aquecedora. Esse método é particularmente interessante para calibração "in 
Loco". 

As principais características do radiômetro de abertura são: 

 Realiza medições do fluxo de calor diante dos mais variados e complexos tipos de aberturas e 
sistemas de iluminação natural, incluindo o fluxo transmitido pela esquadria; 

 O dispositivo mede não só a radiação solar transmitida diretamente, mas também o calor 
absorvido pelas folhas de vidro que são retransmitidos; 



 Trata-se de um instrumento de fácil operação e particularmente de baixo custo de fabricação, 
quando comparado com alguns equipamentos semelhantes (o calorímetro proposto pela ASHRAE, 
por exemplo). 

3.1.3. Investigação experimental  
A proposta de análise do desempenho térmico e luminoso dos sistemas de iluminação natural que 
utilizam a luz solar direta consiste em uma investigação experimental sob reais condições ambientais, 
onde a medição dos níveis de iluminância é feita através de modelos em escala reduzida; 
simultaneamente e sob as mesmas condições, é medido o fluxo de calor que atravessa os mesmos 
sistemas inseridos na maquete, através do uso de um dispositivo experimental denominado 
Radiômetro de Abertura.  

Serão analisados térmica e luminosamente quatro sistemas de iluminação natural, selecionados a partir 
do item 2.3. São eles: prateleira de luz, painel cortado a laser, veneziana espelha fixa e sistema de 
seleção angular. 

Para que sejam determinados os níveis de iluminância horizontal, serão utilizadas seis maquetes com 
ambientes idênticos, nas quais variam apenas o tipo de abertura e de sistema de iluminação natural 
(Tabela 1). Simultaneamente às medições de iluminância, serão realizadas as medições do fluxo de 
calor transmitido através das aberturas (duas) do radiômetro, o qual e estará sujeito às mesmas 
condições climáticas e aos mesmos sistemas de iluminação natural das maquetes (tabela 1).  

Devido à disponibilidade de fotocélulas (três) e de janelímetros (um com duas aberturas), não 
poderão ser realizadas medições simultâneas entre todos os sistemas de iluminação natural. Assim, 
será sempre utilizada, nas medições, aberturas compostas com vidro simples 3m, para que possa 
servir como parâmetro de comparação entre os sistemas a serem analisados (tabela 1). 

 
Tabela 1 - Configuração dos sistemas de iluminação natural nas maquetes e no radiômetro de abertura para as medições 
simultâneas de iluminância e fluxo de calor. 
MEDIÇÕES MAQUETES RADIÔMETRO DE ABERTURA 

  

MEDIÇÃO 1 
Serão 
realizadas 
medições 
simultâneas 
entre as 
maquetes (1, 
2)  e o 
Radiômetro 
de Abertura 
(formação 1) 
sob condições 
de céu claro e 
encoberto. 

Maquete 2 - abertura lateral 
com prateleira de luz 

Maquete 1 - Abertura lateral 
com vidro simples 3mm  

Formação 1- abertura 1 com prateleira 
de luz e abertura 2 com vidro simples 
3mm 

 

MEDIÇÃO 2 
Serão 
realizadas 
medições 
simultâneas 
entre as 
maquetes (1, 
3)  e o 
Radiômetro de 
Abertura 
(formação 2) 
sob condições 
de céu claro e 
encoberto. 

Maquete 3 - abertura lateral 
com venezianas espelhadas 
fixas 

Maquete 1- abertura lateral 
com vidro simples 3mm 

Formação 2- abertura 1 com veneziana 
espelhada fixa e abertura 2 com vidro 
simples 3mm 



 

MEDIÇÃO 3  
Serão 

realizadas 
medições 

simultâneas 
entre as 

maquetes (1, 
4)  e o 

Radiômetro 
de Abertura 
(formação 3) 
sob condições 
de céu claro e 

encoberto. 

Maquete 4 - abertura lateral 
com painel cortado a laser 

Maquete 1 - abertura lateral 
com vidro simples 3mm 

Formação 3- abertura 1 com painel 
cortado a laser e abertura 2 com vidro 
simples 3mm 

MEDIÇÃO 4 
Serão 

realizadas 
medições 

simultâneas 
entre as 

maquetes (1, 
5)  e o 

Radiômetro 
de Abertura 
(formação 4) 
sob condições 
de céu claro e 

encoberto. 

Maquete 5 - abertura zenital 
com seleção angular 

Maquete 1 - abertura zenital 
com vidro simples 3mm 

Formação 4- abertura 1 com sistema de  
seleção angular e abertura 2 com vidro 
simples 3mm 

3.1.3.1. Determinação do fator solar  

Simultaneamente a aquisição dos dados através do fluxímetro, um Piranômetro estará medindo a 
incidência de radiação solar direta na abertura em W/m2, para que possa ser determinado o Fator de 
Solar (FS) do sistema de iluminação natural.  

Assim com os dados coletados através fluxímetro (transformados para potência) e do Piranômetro, 
poderá se determinar o Fator Solar dos sistemas analisados. Estes dados auxiliarão a análise do 
desempenho térmico dos sistemas em questão, visto que existe uma carência de dados, na 
bibliografia especializada, sobre este assunto. 

4. ESTUDO PILOTO COM O RADIÔMETRO DE ABERTURA. 
Foi realizado um estudo piloto para testar o 
funcionamento do Radiômetro de Abertura, sob 
condições reais de céu claro e parcialmente encoberto.  

O Radiômetro de Abertura foi montado de acordo com 
a figura 9. Em suas janelas foram colocados 
externamente vidros simples 3mm e internamente 
Transdutores de Fluxo de Calor de comprimento 5 X 5 
cm, ligados a um multímetro.  

Foram realizadas medições do fluxo de calor que 
atravessa os vidros colocados na superfície externa do 
Radiômetro de Abertura durante vários dias para 
verificar a precisão obtida por este aparelho. Foram 
selecionados dois dias, para serem mostrados nesta 
seção. 

Nos gráficos 1 e 3, foram plotados valores que representam os ganhos térmicos registrados pelos dois 
transdutores de fluxo de calor e pelo Piranômetro.  Visualmente pode ser percebida, nos dois gráficos, 
a boa correlação entre os valores medidos pelos transdutores e pelo Piranômetro, indicando uma boa 
sensibilidade do equipamento para este tipo de medição. 

Nos gráficos 2 e 4, foram plotados os valores de Fator Solar do vidro simples, sob condições de céu 
claro e parcialmente encoberto; e sob incidência normal da radiação solar. Os gráficos indicam um 

Figura 9 – Montagem do Radiômetro de abertura 
para as medições preliminares. 

 Transdutor 

   Vidro simples 3mm 



bom funcionamento do equipamento, visto que as duas janelas, colocadas sob as mesmas condições, 
apresentaram valores idênticos e bem próximos da literatura, que é de aproximadamente 0,85.  

  

 

 

 

4. CONCLUSÃO 
Este artigo descreve uma proposta metodológica para análise, em conjunto, do desempenho térmico e 
luminoso de sistemas de iluminação natural que utilizam a luz direta do sol. A proposta consiste em 
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Gráfico 1 – Medições dos ganhos térmicos registrados pelos dois transdutores de fluxo de calor e pelo Piranômetro, sob 
condições de céu parcialmente coberto 

Gráfico 2 – Fator Solar do vidro simples com céu parcialmente coberto, sob incidência normal de radiação solar

Gráfico 3 - Gráfico 1 – Medições dos ganhos térmicos registrados pelos dois transdutores de fluxo de calor e pelo 
Piranômetro, sob condições de céu claro 

Gráfico 4 - Fator Solar do vidro simples com céu claro, sob incidência normal de radiação solar  

FS 1 
FS 2



uma investigação experimental sob reais condições de céu, através do uso de modelos em escala 
reduzida, e do uso do Radiômetro de Abertura. Serão feitas medições simultâneas nas maquetes e no 
Radiômetro; nas primeiras será medido o nível de iluminação e no segundo será medido o fluxo de 
calor. 

Resultados dos testes preliminares realizados com Radiômetro de Abertura, indicam um bom 
funcionamento do equipamento, visto que obteve-se uma boa correlação entre os valores medidos 
pelos transdutores e pelo piranômetro; e foram encontrados valores de FS do vidro simples, sob 
incidência normal da radiação solar,  bem próximos a valores da literatura, que são de 
aproximadamente 0,85. 

Ao final do experimento pretende-se obter as distribuições de iluminância, os Fatores Solares e as 
análises térmica e luminosa dos quatro sistemas de iluminação natural selecionados: prateleira de luz, 
painel cortado a laser, veneziana espelha fixa e sistema de seleção angular. Acredita-se que será 
comprovada a hipótese de que o sol pode apresentar-se como uma fonte de luz suplementar, caso seja 
controlado e introduzido em pequenas quantidades, podendo proporcionar ambientes térmica e 
visualmente confortáveis, além de eficientes energeticamente. A comprovação da hipótese gerará 
subsídio para recomendações de projeto, principalmente para regiões de baixa latitude onde o conflito 
ente a luz e o calor é mais intenso.  
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