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RESUMO

 Em edifícios de escritórios o design para a integração da luz natural e para a 
qualidade da iluminação não apenas é condição fundamental para a eficiência energética 
como essencial para a saúde e para o desempenho dos seus ocupantes. Esta investigação 
consiste numa abordagem teórico-prática sobre o assunto. 
 Na parte destinada a fundamentação teórica são expostos os parâmetros, as 
condicionantes e as estratégias para um bom projeto de iluminação e são analisados 
os métodos de emprego e de avaliação da luz natural, bem como dos dispositivos mais 
atuais para o seu controle.
 Na parte prática do trabalho são efetuados estudos com superfícies refletoras a 
fim de otimizar a iluminação natural em um edifício em Lisboa definido para caso de 
estudo. 
 Os produtos propostos são experimentados num modelo físico sob diferentes 
condições solares (simuladas com um heliodomo) e têm o seu desempenho analisado 
quantitativamente e qualitativamente. Com um luxímetro são feitas medições da 
iluminância no espaço a fim de avaliar a sua capacidade para incrementar a quantidade 
da luz e, por meio de registros fotográficos, é observada a distribuição da iluminação.  
 Por fim é analisada a viabilidade e a possibilidade de disseminaçãodo dos 
produtos para outros edifícios.

 Palavras-chave:  luz natural 
    edifícios de escritórios 
    design do produto 
    qualidade da iluminação 
    eficiência energética
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ABSTRACT

 Office building design for natural light and lighting quality is not only essential 
condition for energy efficiency as key to health and performance of its occupants. This 
research is a theoretical-practical about it.
 In the section devoted to theoretical, the parameters, constraints and strategies 
for good lighting design are set, and the methods of natural light employment and 
evaluation are analyzed, as well as the latest devices for its control.
 In the practical charpter, studies are made with reflective surfaces with the aim 
of optimize natural lighting in the Lisbon building defined for this case study.
 The proposed products are experienced in a physical model under different solar 
conditions (simulated with a heliodom) and have its performance analyzed in quality and 
quantity. With a light meter illuminance measurements are made in space to assess its 
ability to increase the amount of light and, through photographic records, is observed the 
distribution of illumination. Finally, it´s analyzed the viability of spreading the products 
for other buildings. 

 

 Keywords:  natural light 
   office buildings 
   product design 
   lighting quality 
   energy efficiency



III

ÍNDICE GERAL

Resumo
Abstract
Índice da dissertação
Lista de tabelas e gráficos
Lista de figuras
Referências bibliográficas
Bibliografia
Anexos

ÍNDICE DA DISSERTAÇÃO

PARTE I 
1.  Introdução                                                                                                                       
 1.1. Contextualização
 1.2. Relevância
 1.3. Objetivos 
 1.4. Hipótese
 1.5. Metodologia
 1.6. Estrutura da dissertação 

2.  Luz, física e fenômeno
 2.1. Espectro eletromagnético
 2.1.1. Cor 
 2.1.2. Características da matéria 
 2.2. Grandezas e unidades de medidas da luminotécnica 
 2.2.1. Especificações quantitativas
 2.3. Percepção da luz e efeitos não-visuais 
 2.3.1. Sistema circadiano 
 2.3.2. Sistema visual 
 2.3.3. Sistema perceptual
 2.4. Iluminação e desconforto visual 
 Sumário

3. Qualidade e eficiência da iluminação em escritórios 
 3.1. Qualidade 

I
II

III
V
V

95
97

101

1
2
4
5
6
6
8

10
11
12
13
14
14
16
16
17
18
19
21

22
23



IV

 3.1.1. Quantidade
 3.1.2. Posição e distribuição
 3.1.3. Cor da luz e cor do espaço
 3.2. Iluminação e eficiência energética
 3.2.1. Combinação de luz natural e luz elétrica 
 Sumário

4. Luz natural
 4.1. Luz do sol e luz do céu
 4.1.1. Luz do sol direta
 4.1.2. Luz do céu direta
 4.1.3. Luz indireta
 4.1.4. Métodos de análise
 4.2. Estratégias de projeto para a luz natural 
 4.3. Tipologia
 4.4. Componentes para a luz natural
 4.4.1. Componentes de condução
 4.4.2. Componentes de passagem
 4.4.2.1. Aberturas laterais
 4.4.2.2. Aberturas zenitais
 Sumário

5. Dispositivos de controle 
 5.1. Dispositivos para o direcionamento da luz solar direta
 5.2. Dispositivos de proteção solar com passagem da luz difusa
 5.3. Dispositivos de passagem da luz difusa
 5.4. Dispositivos de transporte de luz
 5.5. Prateleiras de luz
 Sumário
 
PARTE II
6. Design para a otimização da luz natural em escritórios 
 6.1. Enquadramento energético-ambiental para edifícios em Lisboa
 6.2. Clima e características da luz natural de Lisboa 
 6.3. Caso de estudo - Torre Zen
 6.3.1. Localização e caracterização
 6.3.2. Considerações sobre a iluminação natural

23
25
27
28
29
31

32
34
34
35
36
37
38
39
41
42
43
43
46
47

48
54
56
57
59
60
62

63
64
65
66
67
72



V

 6.4. Experiências com modelos conceituais
 6.4.1. Condicionantes do design
 6.4.2. Propostas de dispositivo de controle
 6.5. Métodos e ensaio e avaliação das propostas
 6.5.1. Análise quantitativa
 6.5.2. Análise qualitativa
 6.5.3. Heliodomo
 6.5.4. Maquete de estudo
 6.5.5. Dificuldades do processo
 6.6. Resultado dos ensaios
 6.7. Conclusões parciais das propostas
 6.8. Conclusões globais das experiências

7. Conclusões da dissertação
  
LISTA DE TABELAS E GRÁFICOS
Tabela 1: Eficácia das fontes de luz.
Tabela 2: Componentes da luz natural.
Tabela 3: Tipos de vidro e alterações do TCC da luz do dia.
Tabela 4: Dispositivos de admissão da luz natural.
Tabela 5: Duração total da insolação em Lisboa.
Tabela 6: Posições do sol ensaiadas. Alturas e azimutes solares retirados da Carta 
Solar para a latitude de Lisboa.
Tabela 7: Materiais reais e equivalências dos materiais adotados no modelo físico. 
Tabela 8: Resultados das medições de iluminância.
Gráfico 1: Gráficos dos dados levantados com as medições de iluminância.

LISTA DE FIGURAS
Figura 1: Wall Street, Nova Iorque, 1940.
Figura 2: À esquerda área da Wall Street em 1942 e Time & Life Building na 
One Rockefeller Plaza, 1943.
Figura 3: Brise soleil no edifício do MEC, 1943, Rio de Janeiro. Projeto de 
Oscar Niemeyer, Lúcio Costa e Le Corbusier.
Figura 4: Design da investigação. 
Figura 5: Relação das partes que compõem o trabalho.
Figura 6: Luz.

75
75
75
78
79
80
80
82
83
84
86
90

92

35
41
44

51-53
66

81
82
84
85

1
2

3

7
9

10



VI

Figura 7: Espectro eletromagnético.
Figura 8: À esquerda, Sólido de Munsell. À direita, sólido de cores do Lab 
Colour Space.
Figura 9: De cima para baixo, reflexão especular; reflexão difusa e refração. 
Abaixo, vidro de baixa transmitância de raios IR.
Figura 10: Grandezas e unidades de medida de iluminação.
Figura 11: Temperatura de cor correlacionada de algumas fontes luminosas.
Figura 12: Olho humano e campo visual.
Figura 13: Exemplos de brilho de desconforto e incapacitante.
Figura 14: Cenário do filme Play Time, Jacques Tati, 1967.
Figura 15: Influência do entorno nas condições de iluminação e conforto visual.
Figura 16: Iluminação direta e indireta.
Figura 17: À esquerda, correta posição do plano de trabalho com relação às 
aberturas. À direita, contraste em excesso provocado pela luz natural direta 
unilateral.
Figura 18: Influência da cor em ambientes de trabalho.
Figura 19: À esquerda, distribuição das fontes de luz e esquema da contribuição 
da iluminação artificial e natural. Acima controle manual da luz artificial.
Figura 20: House N de Sou Fujimoto.
Figura 21: Luz do sol e luz do céu.
Figura 22: Carta Solar para a latitude 40° N e domo do céu com as posições 
solares.
Figura 23: À esquerda, domo de um céu encoberto e a sua planificação mostram 
que a maior luminância está junto ao zênite. À direita, o mesmo esquema para 
um céu limpo onde a maior luminância está próxima ao sol.
Figura 24: Esquema de variáveis envolvidas em um projecto de iluminação.
Figura 25: Aproveitamento da luz natural em tipologia nuclear, periférica e 
linear.
Figura 26: Exemplo de planta fechada, planta combinada e planta aberta.
Figura 27: Átrio e duto de sol.
Figura 28: Aberturas laterais.
Figura 29: Janelas com a mesma abertura efetiva ou transmitância visível (VT) 
x área de abertura/parede (WWR).
Figura 30: Edifício de escritórios em Madrid. Projeto de Jeronimo Junquera-
Liliaba Obal.
Figura 31: Tipos de aberturas zenitais.
Figura 32: Lucernário com refletores no Kimbell Museum, projeto de Louis 

11
12

13

14
15
17
20
22
24
26
27

28
30

32
34
35

36

38
39

40
42
43
44

45

46
46



VII

Kahn.
Figura 33: Edifício no Parque das Nações, Lisboa.
Figura 34: Da esquerda para a direita, muxarabi na Alhambra, século XIII; 
fachada com células sensíveis à luz no Institut du Monde Arabe de Jean Nouvel, 
1988, e dispositivo similar da designer Natasa Zednik.
Figura 35: Dispositivos de controle.
Figura 36: Prateleira de luz interna.
Figura 37: Persianas para a condução da luz.
Figura 38: Heliostatos na cobertura do Genzyme Center.
Figura 39: Painéis prismáticos. Da esquerda para a direita, painel para controle 
da luz difusa, painel fixo que impede os raios solares de diversos ângulos e 
painel que se movimenta consoante a inclinação solar.
Figura 40: Painéis prismáticos no Instituto Suíço de Seguros.
Figura 41: Da esquerda para a direita, CSP, forro anidólico em fachada e 
esquema do seu funcionamento.
Figura 42: Elementos óticos holograficos. Acima, plano com inclinação de 30 
graus e à direita com 45 graus.
Figura 43: À direita iluminação com fibra ótica. À esquerda, duto de sol.
Figura 44: Esquema de prateleira plana e com curva especifica de um fabricante, 
e imagem apresentando a comparação do seu desempenho.
Figura 45: Propostas de superfícies refletoras. 
Figura 46: Emissões de CO² e Consumo energético por setor.
Figura 47: Torre zen, Parque das Nações, Lisboa.
Figura 48: Localização e implantação da Torre Zen.
Figura 49: Torre Zen. Fachada Leste na Avenida Dom João II.
Figura 50: Torre Zen. Vista da fachada Norte.
Figura 51: Planta baixa do pavimento tipo efetuada mediante levantamento no 
local. 
Figura 52: Planta baixa do escritório estudado efetuada mediante levantamento 
no local.
Figura 53: Cortes do escritório estudado efetuados mediante levantamento no 
local.
Figura 54: Interior do escritório de estudo.
Figura 55: À esquerda, estores trocados por cortinas na fachada Sul. Acima, 
detalhe dos estores entre vidros e abaixo, lamelas na cobertura.
Figura 56: À esquerda fachadas da Oeste da Torre Zen, à direita fachada Sul.
Figura 57: Acima, áreas de trabalho separadas por divisórias de vidro e pelo 

48
49

50
54
55
55
56

57
58

58

59
61

63
64
67
68
68
69
69

70

71

71
72

73
74



VIII

mobiliário.  Abaixo, espaço comum e de circulação.
Figura 58: Mapa dos elementos propostos. 
Figura 59: Da esquerda para a direita, de cima para baixo, propostas 1, 2, 3 e 4.
Figura 60: Esquema da sequência dos ensaios.
Figura 61: À esquerda, planta esquemática do modelo com a indicação dos 
pontos de medição. À direita, imagem da medição no ponto B.
Figura 62: À esquerda imagens do heliodomo construido. Acima, esquema 
indicando altura e azimute solar.
Figura 63: Modelo físico. 
Figura 64: Ensaio no solstício de verão às 12 horas , à esquerda sem 
intervenções, à direita proposta 1.
Figura 65: Ensaio no solstício de verão às 9 horas , à esquerda sem intervenções, 
à direita proposta 1.
Figura 66: Ensaio no solstício de verão às 12 horas , à esquerda sem 
intervenções, à direita proposta 2.
Figura 67: Ensaio nos equinócios às 12 horas , à esquerda sem intervenções, à 
direita proposta 2.
Figura 68: Ensaio no solstício de verão às 12 horas , à esquerda sem 
intervenções, à direita proposta 3.
Figura 69: Ensaio nos equinócios às 9 horas , à esquerda sem intervenções, à 
direita proposta 3.
Figura 70: Ensaio no solstício de verão às 12 horas , à esquerda sem 
intervenções, à direita proposta 4.
Figura 71: Ensaio nos equinócios às 9 horas , à esquerda sem intervenções, à 
direita proposta 4.
Figura 72: Ensaios no solstício de verão às 9 horas.
Figura 73: Ensaios no solstício de verão às 12 horas. 
Figura 74: Ensaios nos equinócios às 9 horas. 
Figura 75: Ensaios nos equinócios às 12 horas.
Figura 76: Ensaios no solstício de inverno às 9 horas. 
Figura 77: Ensaios no solstício de inverno às 12 horas. 
Figura 78: Construção do heliodomo utilizado para os ensaios finais da disser-
tação nas oficinas da Universidade Técnica de Lisboa, Faculdade de Arquitetura.
Figura 79: Primeiras experiências efetuadas no heliodomo na Pontifícia Univer-
sidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre.

76-77
77
79
80

81

82
86

86

87

87

88

88

89

89

101
102
103
104
105
106
107

107



1

   
C

AP
ÍT

U
LO

   
1 

  
PA

R
TE

  I
  

1.  INTRODUÇÃO

 O design para a iluminação natural nos edifícios de escritórios é fundamental 
pela importância de duas questões que requerem especial atenção. A primeira delas é o 
elevado consumo energético do setor de serviços e o seu decorrente impacto ambiental 
e econômico global. Neste caso, sob uma visão holística, o uso passivo da luz do dia é 
tido como a medida mais sustentável para fazer frente a esta intrincada situação. - Sob 
o ponto de vista de uma empresa, esta medida sugere uma grande economia nos seus 
custos relativos à energia -.
 A segunda questão está relacionada à qualidade de vida e ao tempo que se passa 
nos ambientes de trabalho, o que se traduz na necessidade de uma revisão do que se tem 
por qualidade da iluminação de acordo com o que os estudos mais recentes revelam 
sobre a influência da luz natural para o bem estar, para a saúde e para o desempenho do 
homem. - Para um escritório esta relação pode ser expressa em produtividade -.
 Ainda que a primeira questão seja a que mais vem motivando os estudos sobre 
a luz natural (possivelmente por ser a mais conhecida), neste trabalho é a segunda que 
ocupa a posição central. A decisão tem simples explicação: a eficiência energética deste 
tipo de edifício só é possível quando a qualidade da iluminação for contemplada, a qual 
tem como parâmetro a condição humana.

Figura 1: Wall Street, Nova Iorque, 1940. (Fonte: http://wirednewyork.com/forum/showthread.php?t=21249&page=8)
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Figura 2: À esquerda área da Wall Street em 1942 e Time & Life Building na One Rockefeller Plaza, 1943. 
(Fonte: http://wirednewyork.com/forum/showthread.php?t=21249&page=5&s=d22f61b65519c560bc78388eadcaafdc)

1.1.  CONTEXTUALIZAÇÃO

 Uma curta retrospectiva no tempo é suficiente para observarmos acentuadas 
mudanças na história da iluminação e da sua influência no estilo de vida das pessoas. 
 Poder-se-ia dizer que até o princípio do século XX a luz solar era um fator 
determinante para a formalização dos edifícios, quando num período predominantemente 
tecnicista pós-Primeira Guerra sucessivamente começou a ser afastada das decisões de 
projeto em lugar dos avanços tecnológicos.
 Para os edifícios de escritórios foi especialmente durante os anos 50 que a 
popularização da lâmpada fluorescente fez com que a luz do dia passasse a ser considerada 
algo incontrolável e dispensável para a execução de tarefas. As palavras de McGraw-
Hill (1964) explicitam a forma de pensar a questão no momento:  

 It is inevitable that artificial light must become the primary light source where 
efficiency of vision is combined with an economic analysis of building function. Natural 
lighting is becoming a luxury (McGraw-Hill, 1964 cit. in. Phillips, 2004, p.5).1

 Neste período o preço da eletricidade não era tido como um fator relevante nos 
custos totais das construções. Ao mesmo tempo, para não deixar dúvidas, esta inversão 
de valores e a suposta superioridade da luz elétrica foi inclusive amparada sob o ponto 
de vista da saúde e da higiene no trabalho. Sobre isto Çakir (n.d.) argumenta que teve a 
benção dos médicos da medicina ocupacional.

1 T.L. “É inevitável que a luz artificial venha a se tornar a primeira opção de luz quando a eficiência da visão é 
combinada com análises econôicas da função dos edifícios. A luz natural esta se tornando um luxo” (McGraw-Hill, 
1964 cit. in. Phillips, 2004, p.5)
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 Tão logo a luz natural parece ter perdido todo o encanto e o fascínio que outrora 
exercera sobre os projetistas. Como resultado, vimos um período marcado por inúmeras 
construções que desconsideram o meio ambiente natural; com plantas profundas e pé-
direito baixo, com iluminação deficiente e janelas que não abrem, sustentadas com luz 
elétrica e equipamentos de ar-condicionado. Hoje é-nos claro que isto não poderia durar 
muito tempo sem conseqüências adversas e foi logo na década de 70 que a advertência 
chegou com a primeira crise energética. 
 É preciso ressalvar que mesmo neste período pouco favorável à luz natural 
nem todos os profissionais foram complacentes com esta visão negativa sobre ela, e 
que novas experiências também possibilitadas pelos avanços tecnológicos foram feitas 
para integrá-la nos projetos; os planos de vidro, bem ou mal, passaram a fazer parte do 
repertório arquitetônico, o uso do brise-soleil foi amplamente difundido e para alguns 
projetistas os seus efeitos permaneceram sendo elemento máximo para compor os 
espaços e para provocar sensações. 
 

 Obras excepcionais à parte, as mudanças formais e tecnológicas dos ambientes de 
trabalho anteriormente descritas e as grandes proporções que assumiram estes  edifícios 
sobretudo deliberaram uma nova forma de conduta e do modo de estar de milhares de 
indivíduos. Ainda nos anos 70 os efeitos decorrentes destas práticas foram relatados 
como Sindrome do Edifício Doente, e sintomas como a Seasonal Affective Disorder 
(SAD), relacionados à iluminação, começaram à chamar atenção para o assunto. Não 
obstante, foi apenas na viragem do século XX que a descoberta de fotorreceptores na 
retina comprovou cientificamente importância da luz natural para a fisiologia do homem, 
abrindo caminho para uma série de novas conclusões.

Figura 3: Brise soleil no edifício do 
MEC, 1943, Rio de Janeiro. Projeto 
de Oscar Niemeyer, Lúcio Costa e 

Le Corbusier. (Fonte: www.arcoweb.
com.br)
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 Isto tudo somado à constante iminência de novas crises energéticas e ao 
aumento da demanda por energia; ao receio da instabilidade econômica que a falta dela 
provocaria e às questões ambientais, parece ter sido necessário para um redespertar para 
as potencialidades da luz do dia. Atualmente estima-se que cerca de metade do uso da 
energia em edifícios de escritórios é destinada à iluminação. Por esta razão, o setor é 
identificado como uma área de grande potencial para minimizar o desperdício e medidas 
governamentais mais severas vem sendo determinadas para tal. 
 Para finalizarmos esta breve contextualização, deve-se salientar que 
presentemente o uso passivo da luz natural não apenas é tido como a mais coerente 
estratégia para a conservação da energia nos edifícios não-residenciais, como começa a 
nascer consciência de que é também um fator vital e insubstituível para a qualidade de 
vida e para a produtividade dos seus ocupantes. Isto vem fomentando um grande avanço 
nas tecnologias para o seu emprego. Neste momento, é crucial que esforços sejam feitos 
para compreendê-la e para aplicá-la nos projetos. É tempo de voltar a tirar partido das 
suas qualidades. 

1.2.  RELEVÂNCIA 

 Ainda que os benefícios da luz natural em escritórios já não constituam uma 
novidade a dificuldade em avaliá-la e aplicá-la não deixa de ser notória. Lamentavelmente 
são poucos os projetos que a incluem com a devida atenção. Isto ocorre em parte por causa 
da complexidade dos fatores envolvidos, em parte por causa dos altos custos iniciais, 
mas, também, frequentemente pela simples falta de conhecimento dos profissionais. 
Moore (1991) acredita que há três razões para a dependência dos projetistas pela luz 
artificial nos projetos:

 (1) recently, illumination has been the sole domain of engineering specialists who 
do not consider daylighting to be cost-effective, (2) daylight is considered by most of 
architects as an uncontrollable amenity (and thus unacceptable for task illumination), and 
(3) most architects do not undestand the principles of daylight illumination sufficiently 
to introduce them early in the schematic design phase (Moore, 1991, p.ix).2

 

2   T.L. “(1) Recentemente, a iluminação tem sido domínio exclusivo de engenheiros especialistas que não 
consideram a luz do dia custo-efetivo, (2) a luz do dia é considerada uma amenidade incontrolável (e inaceitável 
para a iluminação de tarefas) por grande parte dos arquitetos, (3) a maioria dos arquitetos não compreende 
suficientemente os princípios da iluminação natural para introduzi-los na fase inicial do projeto” (Moore, 1991). 
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 Todavia, nos passados dez anos gradativamente esta situação vem-se alterando, 
(ainda que na prática comum isto apareça de forma demasiado comedida). Um dos 
motivos que vem interferindo em seu favor é que a iluminação deixou de ser assunto 
exclusivo da engenharia luminotécnica e/ou da arquitetura para ser estudada nas 
mais diversas áreas da ciência, tais como a saúde e a segurança do trabalho, as áreas 
tecnológicas e de energia. A idéia da luz natural não passar de uma amenidade já não 
se sustenta, em todas estas matérias é comprovada a sua relevância e o seu potencial; 
o que não necessariamente torna mais simples a sua aplicação, mas fundamenta-a com 
critérios mais consistentes e abre novos caminhos à sua utilização.

 De fato, o tipo de tarefa visual exercida nos ambientes de trabalho e o prolongado 
período em que neles se permanece exigem um tratamento peculiar da iluminação. Em 
adição, a inclusão dos computadores e o aumento do stress causado pelas estruturas 
modernas destes espaços têm vindo a impor mais condições para definir a sua qualidade. 
Acerca da luz natural, sabe-se que ainda há muito terreno a ser explorado, especialmente 
no que se refere ao desenvolvimento de novos produtos e tecnologias para o seu controle, 
pois mesmo que seja uma condição para eficiência energética e desejável pelas pessoas, 
também pode provocar o desconforto, desta forma, inviabilizando os seus benefícios.  
 Sendo assim, a necessidade de compreender os fatores que condicionam o uso da 
luz do dia nos edifícios de escritórios e de explorar novos meios para a sua implementação 
justificam a relevância do tema, e explicam a importância que a investigação no campo 
do design pode assumir neste contexto. 

1.3.  OBJETIVOS 

 O objetivo central deste trabalho é fazer uma reflexão crítica sobre os fatores 
que influenciam a qualidade e a eficiência da iluminação dos edifícios de escritórios, 
de modo a elaborar um documento que colabore com a propagação do conhecimento 
na área e que possa oferecer um suporte para profissionais que se interessam ou que 
pretendendam atuar nela. Com isto, sobretudo pretende-se alertar para a importância que 
a luz natural tem para este setor e transmitir as estratégias que devem ser consideradas 
para a sua aplicação adequada.
 O objetivo específico da dissertação é explorar o design de superfícies refletoras 
para a otimização da luz do dia nos espaços de trabalho, tendo como referência um 
edifício de escritórios para caso de estudo. 
 A fim de ensaiar e avaliar de forma quantitativa e qualitativa o desempenho das 
superfícies propostas, o objetivo estende-se a construir um modelo físico e um heliodomo 
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(equipamento que simula a posição solar nas diferentes estações e horários do dia). 
 Deve-se salientar que a criatividade para a resolução da problemática em 
questão terá mais valia para o resultado final da investigação do que propriamente a 
parte matemática. Portanto, espera-se obter um nível de rigor aceitável nas experiências, 
suficiente para verificar se os produtos correspondem às expectativas e se merecem 
estudos mais aprofundados.

1.4.  HIPÓTESE

 Partindo do conhecimento dos resquisitos para uma boa iluminação e das 
características da luz natural no local de intervenção é possível otimizar a qualidade 
e a eficiência da iluminação de um  escritório através do design de superfícies para a 
aplicação na sua fachada que reflitam a luz solar para o interior.

1.5.  METODOLOGIA

 Para o desenvolvimento do trabalho optou-se por uma combinação de teoria e 
prática.  A fase inicial é destinada à pesquisa e à observação do ‘estado da arte’. Nela 
é efetuada a seleção, a análise crítica e o processamento da informação adquirida no 
suporte bibliográfico.  O resultado disto será a introdução e a referência para a etapa 
experimental seguinte. Nesta, é apresentado o edifício eleito para o caso de estudo, as 
suas dificuldades para a iluminação natural, as condicionantes de projeto e, finalmente, 
são propostas intervenções para a sua fachada a fim de melhorar as condições de 
admissão da luz. 
 Os ensaios são efetuados num modelo físico sob diferentes geometrias solares 
projetadas por um heliodomo. As análises qualitativas das propostas são feitas 
mediante observação e registros fotográficos, segundo parâmetros que ao longo do 
desenvolvimento serão explicitados. As medições quantitativas são realizadas com um 
luxímetro (equipamento que mede os níveis de iluminação) posicionado nos pontos 
de interesse da maquete. Na conclusão é feita uma analise comparativa dos resultados 
obtidos com as diferentes propostas e sem intervenções no prédio para validar ou não a 
sua eficácia. 
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Figura 4: Design da investigação. 
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1.6.  ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO

 A dissertação está dividida em duas partes, sendo a primeira composta por cinco 
capítulos teóricos e a segunda por um capítulo com estudos práticos, seguido de um 
capítulo de conclusões.
 O primeiro capítulo foi dedicado à introdução dos motivos que levaram à escolha 
do tema, às premissas, aos objetivos e à metodologia do trabalho. 
 O segundo capítulo é destinado a algumas considerações sobre a física e o 
fenômeno da luz e a sua relação com o homem, onde são estabelecidas as condições de 
conforto e desconforto lumínico nos ambientes de trabalho e o porquê da sua importância. 
 No terceiro capítulo ingressamos nos fatores que determinam a qualidade e a 
eficiência da iluminação, portanto em como as considerações do capítulo anterior são 
transmitidas através do design da iluminação e dos espaços. 
 No quarto capítulo são apresentados os benefícios, as condicionantes, os métodos 
de análise e as estratégias de projeto para o uso da luz natural nos edifícios. 
 Para finalizar a parte teórica, no quinto capítulo são analisados os dispositivos 
avançados para o controle da luz do dia. 
 Na segunda parte da investigação é apresentado o estudo do caso para o qual 
são feitas experiências a fim de otimizar a iluminação natural, seguido das análises das 
propostas de ações corretivas. No sétimo capítulo são colocadas as conclusões globais 
da dissertação e as recomendações para projetos futuros.
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Figura 5: Relação das partes que 
compõem o trabalho.
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Figura 6: Luz. (Fonte: http://ffffound.com/image/ff3961d8b7785e57f593ea6a6d8ad56c20d0fef5)
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2.  LUZ, FÍSICA E FENÔMENO

 Antes de avançarmos discorrendo sobre luz é elementar que algumas definições 
sejam de princípio colocadas. Costumamos dizer que vemos a luz, mas nossos olhos 
apenas revelam a sua presença e formam uma imagem de luzes e sombras. Por meio 
dessas imagens nós aprendemos a reconhecer os objetos. Mas não podemos ver o que é 
realmente a luz (Ruchlis, 1967, p.10).

luz 
1. O que, iluminando os objetos os torna visíveis.
física 
1. Ciência que estuda as propriedades dos corpos e as leis que tendem a modificar 
o estado e o movimento desses corpos, sem lhes modificar a natureza.
fenómeno 
1. Tudo o que está sujeito à acção dos nossos sentidos ou nos impressiona de um 
modo qualquer (física ou moralmente).1

 

3  Definições do dicionário Priberam da língua portuguesa. 

3
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 Neste capítulo são colocadas algumas considerações e definições sobre os as-
pectos físicos e subjetivos da luz para elucidar a sua relação com o homem e para que 
possamos compreender como tirar partido das suas propriedades na prática do design. 

2.1.  ESPECTRO ELETROMAGNÉTICO

 Em matéria científica a luz é uma das muitas espécies de radiações ou ondas 
eletromagnéticas. Mas, na totalidade do espectro eletromagnético, como luz se desigina 
apenas a faixa de radiações à que o sistema visual do homem é sensível, situada entre 
380 nm e os 780 nm (nanômetros). Já a radiação do sol compreende todo o espectro, 
porém quando filtrada pela atmosfera chega à Terra com um comprimento de ondas de 
pico de 550nm. Assim pode-se dizer que nossos olhos se acostumaram a ela. 
 Contudo, a radiação solar que nos atinge contém também uma parcela de raios 
ultravioleta (UV) e infravermelhos (IR) que não podemos ver apenas sentir ou perceber 
os seus efeitos. Sobre os raios IR sabemos que se convertem em calor quando atigem 
superfícies e, portanto, dependendo da situação convém evitá-los. Sobre as radiações 
UV, podem provocar a alteração de certas propriedades de alguns materiais, como o 
seu desbotamento. Mas, o mais relevante para este estudo são as reações que podem 
provocar no homem, sobre as quais ainda pouco se sabe para além dos seus efeitos 
na pele e na produção da vitamina D; não obstante, em estudos de Ott (1976) talvez 
pela primeira vez tenham sido apresentadas evidencias de que exercem uma profunda 
influência na sua saúde física e mental. 
 Neste trabalho, isto interessa-nos principalmente na medida em que os tipos 
de luz artificial utilizados nos edifícios de escritórios não reproduzem a totalidade 
do espectro da luz solar. Portanto, estamos a entrar em um território que se sabe ter 
importância, mas que ainda nos é pouco conhecido. Isto é apenas um dos fatores que 
motivam o interesse pela a luz natural e que faz com que a sua utilização nos edifícios 
seja uma opção razoável. 

Figura 7: Espectro eletromagnético. 
(Fonte: http://www.antonine-edu-

cation.co.uk/physics_gcse/Unit_1/
Topic_5/topic_5_what_are_the_uses_

and_ha.htm)
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2.1.1.  COR

 Já diversos filósofos desenvolveram teorias sobre como percebemos as cores. 
Muito do que sabemos hoje se deve a eles; Newton, Goethe, Munsell entre outros.  
 Newton decompôs as cores do espectro com o uso de um prisma. Goethe concluiu 
que a visão das cores dependia da física, da fisiologia e da química. Para esclarecer isto, 
a cor é a característica que nos permite distinguir os diferentes comprimentos de ondas 
eletromagnéticas. Não tem existência material, é resultado da sensação produzida nos 
órgãos da retina sob o efeito das radiações. 
 Recorrendo a autores mais recentes, segundo Costa (2005) a cor de um objeto será 
a cor refletida por ele quando iluminado por uma fonte de luz padrão. Esta definição esta 
vinculada à capacidade de visão do homem, mas isto varia de indivíduo para indivíduo; 
das suas experiências subjetivas com relação ao objeto, da sua memória visual do objeto, 
do ambiente onde está inserido, do ponto de vista do observador entre outros aspectos. 
Boyce (2003) a descreve como um pigmento da nossa imaginação. 
 O que explica podermos reproduzir a cor nos objetos é a utilização de diferentes 
substâncias ou componentes químicos capazes de refletir e absorver certas ondas 
eletromagnéticas e a reprodução da cor das fontes luminosas artificiais, o uso de 
elementos que podem ser induzidos a emitir luz como, por exemplo, o mercúrio. 
 De acordo com o sistema de cores feito por Munssel, a definição de uma cor 
dependerá do seu matiz (comprimento de onda dominante), do seu brilho (intensidade 
luminosa) e da sua saturação, quanto menos saturada for maior será a distribuição do 
espectro e mais branca parecerá. 
 Isto é apenas um resumo da relação entre luz e cor, mas suficiente para 
entendermos o que mais adiante será exposto sobre como as cores afetam as condições 
de conforto lumínico. 

Figura 8: À esquerda, Sólido de Munsell. À direita, sólido de cores do Lab Colour Space. 
(Fonte: Baker e Steemers, 2002) 
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2.1.2.  CARACTERÍSTICAS DA MATÉRIA

 Como os objetos não têm cor o que percebemos é resultado da sua capacidade 
de absorver, refratar ou refletir determinada radiação luminosa que sobre eles incide. 
Assim, as características dos materiais, tal como a sua cor resultante, influenciam no 
design da iluminação. Por isso é necessário que conheçamos os meios como isto ocorre. 

REFLEXÃO

 A reflexão é a devolução do raio de luz incidente 
em uma superfície sem alteração dos componentes 
monocromáticos que o compõe. Pode ser especular, 
quando ocorrer em uma superfície lisa e polida; difusa, 
quando a superfície for áspera; e mista, quando for uma 
mistura das duas anteriores. Na reflexão uma parcela da 
luz é absorvida pelo objeto, por isso a ‘refletância’ de 
tal objeto será a razão entre a luz por ele refletida e a luz 
incidente. 

ABSORÇÃO E TRANSMISSÃO 

 Alguns materiais como o vidro comum ou os 
plásticos, transmitem a luz sem alterar o seu espectro, 
apenas absorvendo uma parte dela. É chamada 
transmitância a razão entre o fluxo luminoso emitido e 
o incidente. Já são comuns no mercado os vidros que 
absorvem ou refletem para o exterior os raios IR ou UV.

REFRAÇÃO
 
 A refração é resultado da mudança de direção 
da luz quando atravessa uma superfície que separa 
dois meios de densidades diferentes, como o vidro e o 
ar. Isto pode ocasionar a reflexão total, mas também 
a dispersão, como ocorre quando a luz atravessa um 
prisma de vidro. Estes efeitos são atualmente bastante 
explorados em novos produtos para direcionar a luz 
natural ao local desejado.

Figura 9: De cima para baixo, 
reflexão especular; reflexão difusa 
e refração (Fonte: Moore, 1991). 
Abaixo, vidro de baixa transmitância 
de raios IR. (Fonte: O’Connor) 
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2.2.   GRANDEZAS E UNIDADES DE MEDIDAS 
 DA LUMINOTÉCNICA

 Optou-se por apresentar na figura 10 algumas definições que se repetirão com 
certa freqüência no desenvolvimento do texto. 

 

 

 
 Dentre as grandezas utilizadas em luminotécnica é a iluminância que possibilita 
quantificar um projeto de iluminação. Para medi-la é utilizado um equipamento 
chamado luxímetro. Contudo,  o estimulo visual através do qual o homem vê é dado 
pela luminância, que é o produto da iluminância e da refletância de uma superfície. 

2.2.1.  ESPECIFICAÇÕES QUANTITATIVAS

ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (IRC) 

 Assumindo que a cor depende da luz, um objeto quando exposto a diferentes 
fontes de luz será percebido com tonalidades diferentes. O índice de restituição de cor 
faz uma relação das cores obtidas com as fontes de origem incandescente (sol, fogo, 
lâmpada incandescente) e a reprodução das cores provenientes de alguns tipos de 
lâmpadas elétricas. 

Figura 10: Grandezas e unidades de medida de iluminação. (Fonte: www.producao.ufrgs.br/arquivos/dis-
ciplinas/385_Iluminacao_grad.pdf.)
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O CIE1  define o IRC em porcentagens que variam de 0 a 100, sendo que a melhor 
restituição de cor corresponderá a 100%.

TEMPERATURA DE COR CORRELACIONADA (TCC) 

 Temperatura de cor é o termo utilizado para descrever a cor de uma fonte luminosa 
quando comparada à cor emitida por um corpo negro à determinada temperatura, medida 
em graus Kelvin (K). Um TCC baixo é inferior a 3.000K e significa cores quentes, 
maior presença de vermelhos. Um TCC elevado é superior a 4.000 K e, ao contrário da 
temperatura, cores mais frias, isto é, comprimentos de ondas mais próximos de 400 nm 
(junto ao azul no espectro visível). 

FATOR LUZ-DIA (FLD) 

 Fator luz-dia é o método mais utilizado para medir a luz natural em um espaço. 
Segundo Hopkinson, Petherbridge & Longmore (1980) é a razão entre a iluminação 
interior e a iluminação simultaneamente disponível no exterior, expressa em porcentagens. 
Por exemplo, um FLD de 2% significa que, se no exterior existe uma iluminação de 
10.000 lux, 2% deste valor ou 200 lux, existirá em um local determinado do interior. 
As normas de iluminação de alguns países fixam a iluminância externa de acordo com 
as condições da luz natural predominantes no local e indicam o FLD que deverá ter um 
espaço tendo em conta a iluminância necessária para a tarefa nele efetuada. 

4 Commission Internationale de L’Eclairage.

Figura 11: Temperatura de cor correlacionada 
de algumas fontes luminosas. 

(Fonte: Baker e Steemers, 2002) 

4
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2.3.   PERCEPÇÃO DA LUZ E EFEITOS NÃO-VISUAIS 

 Física e fenômeno combinam-se para explicar como a luz é captada pelo homem 
e como influencia na sua saúde, no seu conforto e no seu desempenho. Isto ocorre através 
dos sitemas circadiano, visual e perceptual. 

2.3.1.  SISTEMA CIRCADIANO 

 Os estudos mais atuais sobre os efeitos da luz no homem estão ligados à 
compreensão do sistema circadiano. Ele funciona como um relógio biológico do 
organismo que controla os ciclos de 24 horas da fisiologia e do comportamento humano 
como, por exemplo, o ritmo de trabalho-repouso, de dormir-despertar e o momento em 
que outros sistemas do corpo devem ser ativados. 
 O órgão que regula estes ciclos tem uma conexão direta com a retina, por isso a 
luz é a sua principal influenciadora e, por esta razão, a descoberta dos fotorreceptores 
no olho mencionada no primeiro capítulo talvez tenha sido a maior contribuição para se 
compreender um vasto número de processos biológicos do homem. 
 As condições da luz, intensidade, espectro e o tempo de exposição a ela podem 
ter dois efeitos sobre o sistema circadiano; o de alterar o seu ritmo ou o de alterar a 
produção do hormônio melatonina, que é uma mediadora entre o ciclo claro-escuro e os 
processos regulatórios fisiológicos. A falta de melatonina afeta o sistema imunológico, 
a regulação endócrina e pode ocasionar distúrbios hormonais, infertilidade, fadiga 
crônica, depressão entre outros problemas. Para Baker (n.d.), sintomas parecidos com o 
jet-lag e muito próximos da Seasonal Affective Disorder vêm ocorrendo pela mudança 
do ritmo circadiano quando as pessoas são despojadas do sincronismo da luz do dia. Já 
Ott (1976) em anos de experiências sobre o assunto constatou que o espectro total da 
luz natural (que inclui os raios UV) é fundamental para a biologia do corpo humano. 
Observou, ainda, que as modificações que se revelaram na vida do homem ao longo dos 
últimos anos, tais como passar muito tempo em ambientes com luz artificial, trabalhar 
em escritórios com poucas janelas, assistir televisão e até usar óculos escuros distorcem 
com relação à luz natural as ondas eletromagnéticas que entram no olho, alterando desta 
forma os seus ritmos circadianos. Deve-se esclarecer que o autor se refere à influência 
destas condições quando acontecem com demasiada freqüência.
 Estas constatações vêm estimulando grandes companhias a desenvolver fontes 
de luz artificial que reproduzam todo o espectro da luz natural,  o que já se provou ser 
possível com a utilização de alguns elementos raros; ainda assim, não substituem o 
sincronismo ocasionado pela variação do espectro da luz solar com o passar do dia.
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 De forma sintetizada, estes estudos revelam que a exposição à luz inapropriada ou 
insuficiente (excedendo certos limites) pode significar a vulnerabilidade aos distúrbios 
acima referidos e, deste modo, também influencia no desempenho e na segurança no 
trabalho. Isto faz-nos rever o que até então era entendido por qualidade da iluminação 
em escritórios, infelizmente, ainda muito associada à constância da luz artificial. 

2.3.2.  SISTEMA VISUAL 

 Dentre os meios que nos permitem perceber o efeito da luz o sistema visual é o 
mais conhecido. Boyce (2003) exemplifica o seu funcionamento como um processador 
de imagens. Os fotorreceptores da retina do olho, células sensíveis à luz chamadas 
bastonetes e cones, transformam a energia luminosa em impulsos que se propagam até 
o cérebro. Os bastonetes são sensíveis principalmente à diferença de luminância dos 
objetos, enquanto os cones são mais sensíveis à sua cor e à sua forma. O sistema visual é 
espacialmente dividido em fóvea da retina (com mais cones), onde detalhes e cores são 
percebidos com precisão; e a periferia (com mais bastonetes), parte mais sensitiva à luz e 
ao movimento, responsável por indicar para onde a fóvea deve ser direcionada no campo 
visual. Este, está limitado a 130 graus no sentido vertical e 180 graus na horizontal. 

 
 Sendo assim, há certas propriedades do olho que mais ou menos estimuladas irão 
influenciar no desempenho visual. Algumas delas são: 

 ACUIDADE VISUAL

 A acuidade visual é a habilidade de reconhecer e de interpretar as imagens com 
precisão. Hopkinson, Petherbridge & Longmore (1980)  citam o quadro de Snellen 
usado pelos oftalmologistas para explicitá-la, onde a acuidade visual é determinada pelo 
tamanho das menores letras que se consegue ver a certa distância, o que será superior 
com uma iluminação elevada.

Figura 12: Olho humano e campo visual. (Fonte: www.ssc.education.ed.ac.uk/courses/vi&multi/vmay06c.html
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 ADAPTAÇÃO E SENSIBILIDADE AO CONTRASTE

 A adaptação e a sensibilidade ao contraste indicam a aptidão do olho para adaptar-
se automaticamente ao abrir e fechar a pupila frente às diferentes luminâncias ao redor, 
ou seja, distinguir os contrastes provocados pelas diferenças de brilho físico. O que pode 
não ser distinguido com uma iluminação fraca talvez possa ser facilmente diferenciado 
com uma boa iluminação. 

ACOMODAÇÃO

 Chama-se acomodação visual à capacidade de o olho ajustar-se constantemente a 
diferentes distâncias focais. Quanto mais próximo estiver o objeto mais nitidamente será 
visto.

 PERCEPÇÃO DAS CORES 

 A percepção das cores esta relacionada ao comprimento de onda das fontes de 
luz. O olho humano é mais sensível as cores provenientes da luz natural e às que se 
encontram no centro do espectro, como o amarelo.
 
 Os estímulos do sistema visual dependem da relação do sujeito com o objeto, 
deste com o seu entorno, do tipo de luz e de onde ela é proveniente. Deve-se salientar que 
a percepção das cores e a acuidade visual serão melhores quanto mais as características 
da luz se parecerem com o espectro da luz solar, a qual também pode ser desejável para 
estimular à sensibilidade ao contraste. Isto será novamente referido no próximo capítulo, 
junto de recomendações para o design da iluminação e dos ambientes de trabalho.

2.3.3.  SISTEMA PERCEPTUAL

 Para Boyce (2003) toda a iluminação produz uma mensagem e a importância 
desta mensagem é por vezes suficiente para se rever as condições que podem ser 
consideradas confortáveis.  Em alguns casos um tipo de luz que pode ser desejável para 
outros talvez não o seja. Por exemplo, a iluminação que pode ser desagradável para um 
escritório pode parecer excelente em um restaurante japonês. É o sistema perceptual 
que nos permite interpretar a mensagem que a luz produz e ter o senso de desconforto 
visual, após a imagem ser processada no sistema visual. Isto depende do contexto, das 
expectativas e da cultura do observador. 
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 Devido às imensas variáveis a que é suscetível, o sistema perceptual foi poucas 
vezes estudado. Ainda que se saiba que a iluminação é capaz de alterar o comportamento, 
a motivação e o humor das pessoas, não é possível comprovar quantitativamente como 
afeta a produtividade no trabalho. 

2.4.  ILUMINAÇÃO E DESCONFORTO VISUAL 

 Se perguntarmos a uma pessoa o que a faz sentir-se confortável a resposta será 
de difícil explicação, é mais fácil reconhecermos o que nos provoca o desconforto.
 Com relação à luz no ambiente de trabalho o desconforto costuma ocorrer 
quando, dependendo da dificuldade visual da tarefa, o estímulo for baixo ou excessivo 
ou quando provocar distração e confusão perceptual. Isto, para além de causar irritações 
nos olhos e dores de cabeça, também se pode refletir em problemas de postura quando 
o observador for forçado a adotar posições incorretas a fim de visualizar melhor uma 
tarefa para a qual a iluminação é inapropriada. 
 Um dos fatores que tornaram o design da iluminação em escritórios ainda mais 
complexo nos últimos trinta anos foi a introdução do computador. As tarefas que antes 
tinham como base uma superfície horizontal agora, muitas vezes, são efetuadas num 
plano vertical e auto-iluminado, assim, é comum que a quantidade e a posição das fontes 
de luz para tarefas com base no papel causem desconforto para os trabalhos feitos no 
computador. De modo geral, o desconforto nestes ambientes é provocado por brilhos e 
contrastes inadequados ou pela uniformidade excessiva da iluminação.

BRILHO

 Sobre o brilho, Hopkinson, Petherbridge & Longmore (1980) utilizam duas 
expressões para especificá-lo: luminância, para o brilho físico proveniente dos objetos, 
e simplesmente brilho, para o brilho aparente ou a luminosidade que indica o seu 
efeito subjetivo quando captado pelos olhos. Neste trabalho nos valemos das duas para 
diferenciá-los.
 Como já aludido, o brilho proveniente de altos níveis de iluminação pode 
melhorar a visão, mas se a luminância for excessiva para a capacidade de adaptação 
do olho reduzirá a acuidade visual e a sensibilidade ao contraste. Quando o resultado 
da intensidade brilhante de certas áreas diminuir o contraste da tarefa até causar o 
ofuscamento e isto interferir no desempenho, o brilho é chamado de incapacitante. Isto 
ocorre, por exemplo, quando o céu é visto por uma janela ao fundo de uma área escura. 
Este efeito também é chamado de ‘véu’ sobre o campo visual. 
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Quando o brilho causar desconforto, mas não interferir no desempenho visual será 
chamado de brilho desconfortante. Ele pode ser provocado pelo reflexo de uma fonte de 
luz ou de outras superfícies no plano de trabalho. 

CONTRASTE

 O contraste está relacionado com os níveis de brilho e pode ser de dois tipos. Um 
ocorre quando há níveis muito discrepantes da iluminação entre áreas adjacentes. O outro 
é decorrente da diferença entre a cor de um objeto e seu fundo/entorno. Sobre este último, 
o contraste de letras pretas sobre um fundo branco é desejável, porém muito contraste de 
cores nos arredores causará confusão perceptual. Em ambos os tipos de contrastes, tanto 
da iluminação quanto das cores na envolvente, se não forem equilibrados, os olhos têm 
de se adaptar com muita freqüência às diferentes luminâncias do entorno e se tornam 
fatigados. 

UNIFORMIDADE

 Nos ambientes de trabalho é comum que em certa medida a uniformidade da 
iluminação seja desejável para evitar os brilhos e os contrastes exagerados. Mas, tal qual 
uma tarefa demasiado monótona, a uniformidade excessiva pode causar stress, angústia 
e cansaço. Para minimizar estes sintomas, as variações da luz do dia (quando empregada 
corretamente) são bastante favoráveis, já que contribuem para revelar a forma e a textura 
dos objetos de modo mais natural através das sombras provenientes de ângulos diferentes 
das da luz artificial. Também por incidir com direção diferente, a luz natural pode inibir 
o brilho provocado pela luz artificial ao criar uma iluminação mais balanceada.

Figura 13: Exemplos de brilho de desconforto e incapacitante. (Fonte: www.labour.gov.hk/eng/public/oh/OHB50.pdf). 
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SUMÁRIO

 O conhecimento dos fundamentos da luz e da sua relação com o homem é pré-
requisito básico para o design de iluminação. Vimos que a percepção que temos dos 
espaços depende principalmente da interação da luz com as superfícies que atinge, pois a 
luz não pode ser vista se não através dos fenômenos que ela ocasiona, aos quais estamos 
sujeitos. Assim, as características dos materiais, especialmente a sua refletância e a cor 
que emitem, influenciam na forma como percepcionamos a iluminação de um espaço. 
Estas propriedades devem ser igualmente avaliadas no projeto de dispositivos para a 
iluminação natural.
 Vimos que a luz é captada pelo homem através dos sistemas visual, perceptual 
e circadiano. Este último, é influenciado pelo seu espectro e pela duração a que se esta 
exposto à ela. As variações da luz natural são fundamentais para o correto funcionamento 
dos ritmos biológicos humanos, portanto, a falta dela em ambientes de escritórios (onde 
se passa uma significativa porção do dia) pode ter consequências adversas na saúde e na 
qualidade de vida das pessoas e afertar o seu desempenho no trabalho.
 A forma mais clara de avaliar a qualidade da iluminação é através dos seus efeitos 
no sistema visual. Quando as condições de iluminação são inadequadas para a acuidade 
ou para a capacidade de adaptação do olho humano elas ocasionam fadiga e podem 
refletir-se em problemas de postura. Não obstante, a iluminação também influencia o 
humor e a motivação das pessoas, sendo isto uma função do sistema perceptual.
 Por fim, o desconforto visual é comumente ocasionado por brilhos e contrastes 
ou pela uniformidade excessiva da iluminação. Assim, para se obter as condições de 
conforto lumínico os fatores supracitados são parâmetros para qualquer decisão sobre 
a iluminação de escritórios. No próximo capítulo seguiremos apresentando como estas 
considerações podem ser traduzidas no projeto dos espaços e, mais adiante, no design 
dos dispositivos de controle para a luz natural.
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3. ILUMINAÇÃO EM ESCRITÓRIOS

 Segundo Grosslight (1998) um bom projeto de iluminação em edifícios de 
escritórios tem o poder de criar um ambiente produtivo ao aumentar a satisfação dos 
ocupantes. 
 Porém, definir a qualidade de um projeto lumínico não é uma questão simples, 
pois abrange uma série de condições que devem ser adequadas de modo a responder aos 
requisitos de conforto. Lembrando que a satisfação visual envolve tanto fatores objetivos 
quanto subjetivos. 
 Estas condições passam pelas decisões para o design dos espaços e por uma 
concepção integrada dos projetos de luz natural e luz artificial. O seu resultado terá 
interferência direta na eficiência energética de um edifício, já que apenas quando estas 
partes estiverem funcionando em harmonia  e a satisfação dos ocupantes for contemplada 
se poderá reduzir a necessidade de luz elétrica. Portanto, antes de nos dirigirmos apenas 
à luz natural, optou-se por colocar as considerações de projeto que se aplicam à ambas.  
 

Figura 14: Cenário do filme Play Time, Jacques Tati, 1967. (Fonte: http://web.ceu.hu/urbanstudiesworkshop/tati.html)
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3.1.  QUALIDADE

 Costuma-se dizer que quando os níveis de iluminação são baixos a eficiência 
visual é inferior, assim como o desempenho nas tarefas.  Mas o excesso de luz também 
não é bom. A qualidade da iluminação será obtida quando houver luz suficiente para 
permitir a visão nítida das tarefas, sem haver fadiga nos olhos e de forma que se possa 
exercê-las com eficácia e conforto. O que se pode encontrar em algumas referências 
bibliográficas é que ela dependerá da quantidade, da posição e da cor da luz. 

3.1.1.  QUANTIDADE
 
 A quantidade de luz é regulamentada por entidades governamentais tendo em 
conta o tipo de tarefa, o observador e o entorno. 
 A tarefa é analisada em função da legibilidade e do tempo avaliável para ler, quanto 
mais minuciosa for, mais altos costumam ser os níveis de iluminância recomendados 
para ela. 
 Com relação ao observador, a quantidade de luz depende do funcionamento 
do seu sistema visual. Por exemplo, em pessoas de maior idade as propriedades do 
olho vão se tornando cada vez menos sensíveis, por isso precisam de mais iluminação. 
Mas, também será consequência dos hábitos de trabalho, quando este for prolongado os 
requisitos de luz geralmente são mais elevados. 
 Todavia, os efeitos do entorno terão influência sobre a quantidade de luz requerida 
e sobre qualquer situação anterior, pois a refletância das superfícies do mobiliário e das 
salas (materiais e cores) pode aumentar ou diminuir o nível da iluminação e provocar  
brilhos ou contrastes indesejados. Regra geral, o ambiente não deve distrair os olhos 
da tarefa. Já sabemos que os olhos mudam constantemente para manter fiel a imagem, 
e quando isto é necessário com muita freqüência tornam-se fatigados. Por este motivo, 
é recomendado o uso de cores pálidas no plano de trabalho e nas superfícies das salas 
(especialmente nas paredes das janelas) a fim de minimizar o contraste de luminância, 
mas, também, porque as cores escuras chamam mais atenção, induzindo o observador 
a acomodar constantemente a visão entre o plano de trabalho e o circundante.  As 
superfícies com acabamento polido nas mesas ou nos computadores devem, igualmente, 
ser evitadas para que não resultem em brilho incapacitante ou de desconforto. A proporção 
de luminâncias indicada por Grosslight (1998) para piso, parede e teto é de 1:2:3.
 Na figura 15 pode-se observar um escritório com piso polido onde os reflexos  
da luz podem ser motivo de desconforto visual, seguido de um ambiente onde as cores 
saturadas podem ocasionar confusão perceptual e dificuldade de adaptação dos olhos. 
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 Apesar de todas estas considerações, os níveis de iluminação requeridos pelas 
normas são muito sucintos. Geralmente, entre 300 a 500 lux para luz artificial em 
escritórios padrão, e de 500 a 1.000 lux para escritórios grandes, de processamento de 
dados ou que exijam altos requerimentos de visibilidade. 
 Os níveis de luz natural são determinados em Fator Luz-Dia, mas poucos países 
têm normas que o estabeleçam. Ainda assim, o FLD deve ser tomado apenas como uma 
referência, pois não pode ser utilizado para a avaliação da qualidade da iluminação, o 
que mais adiante será esclarecido.
 De todas as maneiras, muitos estudos revelam que com a luz natural as pessoas 
são bem mais tolerantes tanto a valores abaixo, quanto bastante superiores aos definidos 
para a luz artificial, a menos que haja brilho intenso ou luz solar direta. Em artigo de Baker 
(n.d.) valores de até 1800 lux de luz natural parecem ser aceitáveis tanto para tarefas 
com base no monitor de vídeo quanto no papel. Não obstante, no mesmo documento, 
pesquisas feitas em uma empresa onde se trabalha com computadores demonstraram que 
a maioria dos funcionários sentia-se confortável com um nível de iluminação em torno 
de 100 lux, em oposição aos padrões regulamentados para estações de trabalho de no 
mínimo três vezes maior. 
 Já em Newsham, Mancini e Marchand (2008) experiências feitas em um 
laboratório de trabalho (também com computadores) onde os participantes estavam 
expostos inicialmente a um nível de 400 lux de luz elétrica, noticiaram que ao reduzir 
a intensidade da luz de 0 a 80% os níveis de diminuição que resultaram em condições 
que continuavam aceitáveis foram de 40% quando sem ou com pouca luz natural e de 
80% com alta intensidade de luz natural. Isto indica  que dependendo do nível de luz 
natural nos espaços é possível reduzir a iluminação elétrica, mesmo para os trabalhos 
que exijam alto desempenho visual, sem que isto seja inconveniente para os ocupantes. 
 Com estas observações podemos concluir, em primeiro lugar, que a quantidade 
de luz elétrica definida pelas normas deveria ser reavaliada consoante a disponibilidade 

Figura 15: Influência do entorno nas condições de iluminação e conforto visual. (Fonte: www.spaceist.co.uk/office-
news/index.php/bench-desks/ e http://1nteriordesign.com/interior-decoration-in-contrast-to-simultaneous-fitting/)
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de luz natural no local, e a quantidade desta consoante os níveis de aceitação mais 
abrangentes para ela; em segundo lugar, que se têm feito esforços neste sentido, já que 
parte desta informação foi encontrada no site da IESNA1. Pode-se também conjecturar 
que isto apenas não foi realizado ainda por se tratar de experiências muito recentes 
e, é claro, que quando se trata de luz natural, por não ser uma fonte de luz constante 
e diferente para cada localidade, qualquer resolução que a inclua exige um trabalho 
deveras cuidadoso e que não pode ser simplesmente estandardizado. 
 Embora haja muito a ser reavaliado, a IESNA, em parceria com organizações 
de diversos países, disponibiliza indicações práticas para a qualidade da iluminação que 
incluem partes dirigidas à luz do dia. Mas, possivelmente não serem regras, muitas vezes 
acabam por ser desconhecidas pelos projetistas, ainda que interfiram substancialmente 
na iluminação dos ambientes. Neste caso, os valores requeridos tanto para a luz natural 
como para a luz artificial não passam de números sem sentido se não preencherem os 
espaços adequadamente. Por esta razão, para obter-se uma iluminação com qualidade e 
eficiente é imprescidível que se compreenda o que a influencia. 

3.1.2.  POSIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO

 Independente da quantidade de luz, se a sua distribuição não for adequada irá 
afetar a qualidade da iluminação. A posição das fontes de luz natural e artificial deve ser 
estudada de forma a evitar o brilho no campo visual e as sombras muito duras. Por isso 
é desejável que a luz provenha de diferentes ângulos. 
 A distribuição da luz artificial nos ambientes de trabalho costuma ser uniforme 
ou não uniforme. Usualmente, por não ser previamente conhecida a disposição do 
mobiliário a iluminação uniforme é a mais utilizada, mas pode consumir mais energia 
e resultar em uma qualidade visual pobre por ser demasiado branda.  Já a luz não-
uniforme, se não for devidamente posicionada, pode provocar algumas áreas com mais 
brilho que outras, contudo, na opinião de Grosslight (1998) pode ser energeticamente 
mais eficiente, mais criativa e mais facilmente adaptável. 
 De acordo com Brown e Dekay (2004) para o conforto visual e a facilidade de 
adaptação do olho, os níveis de iluminação do ambiente não devem ser inferiores a um 
terço dos níveis de iluminação para a tarefa. Mas, se considerarmos os trabalhos com 
base no monitor de vídeo, que possui iluminação própria, os níveis para as tarefas pode, 
por vezes, ser excessivo. Assim, as luminárias integradas no mobiliário ou de mesa são 
uma opção interessante, pois permitem que o utilizador as acione ou apague conforme a 
sua necessidade, sem que isto prejudique os colegas. 

5 Illuminating Engineering Society of North America 
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 Sobre a luz natural, quando bem distribuída poderá contribuir significativamente 
para os níveis de iluminação ambiente ou ainda supri-los. Além disto, por ter uma direção 
de incidência horizontal (se oriunda de janelas laterais) pode minimizar a monotonia da 
luz elétrica ao gerar contrastes desejáveis. Contudo, se implicar em sombras muito duras 
ou se não for suficiente, mais uma vez, as luminárias locais serão um recurso eficaz para 
resolvê-lo. 
 Segundo Hopkinson, Petherbridge & Longmore (1980) quando há janelas 
posicionadas em paredes opostas, a luz proveniente delas irá iluminar as paredes ao 
redor e opostas, diminuindo o contraste entre o céu visível e as cercanias, e, portanto, 
reduzindo o ofuscamento ao proporcionar um balanço do brilho no espaço. Todavia, 
deve-se localizar a posição do observador na perpendicular com relação as janelas de 
forma a protegê-lo de reflexos no campo visual. 
 A fim de evitar o brilho ocasinado pela luz diurna um bom artifício é direcioná-
la para o teto de onde é refletida de forma difusa para o espaço. No capítulo sobre 
dispositivos de controle para a luz natural veremos alguns produtos com esta finalidade. 

Figura 16: Iluminação direta e 
indireta. (Fonte: Da esquerda para 
a direita, de cima para baixo, www.
steamatic.ca/cleaning-services/
light-and-diffuser-cleaning/, www.
greatinteriordesign.com/office-interi-
or-design/konstruplus-office-interior-
design-by-mmasa-architect-from-co-
runna/ e esquema do autor)
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3.1.3.  COR DA LUZ E COR DO ESPAÇO

 Quando comparada com a intensidade luminosa a cor da luz pode não parecer 
uma característica muito importante. Se a segurança de um trabalho arriscado depender 
do nível de iluminação, obviamente a sua cor não teria o mesmo peso. Mas, quando 
estamos a tratar de um ambiente onde se passa cinco dias da semana, parte significativa 
do dia, ela certamente fará diferença. 
 Para Costa (2005) desde tempos remotos a fonte de luz utilizada pelo homem foi 
o sol, que varia a sua tonalidade desde o vermelho na aurora, passando por alaranjados, 
amarelos, azuis até o branco no meio do dia e repetindo todas elas ao entardecer. Quando 
à noite, a fonte de luz era o amarelo-alaranjado do fogo. Isto significa que o ser humano 
está acostumado às cores produzidas por uma iluminação de origem incandescente. O 
autor comenta que está imaculado na herança genética do homem, portanto, reproduzir 
as cores significa procurar fazer com que se vejam os objetos com base nesta variação 
de radiação.
 Por que as diferenças nas cores das novas fontes de luz causavam muitas alterações 
na reprodução das cores nos projetos, foi criado pelo CIE o Índice de Reprodução de Cor 
que, como já referido, é baseado numa iluminação incandescente padrão. Mas, ainda 
que isto tenha grande valia para auxiliar nas decisões sobre a iluminação artificial, a cor 
resultante em um ambiente será sempre função da cor reproduzida pela lâmpada com a 
cor refletida por ele, portanto, da escolha das duas combinadas. Isto tem interesse, pois 
as cores podem proporcionar uma série de reações psicológicas nos indivíduos. Não 
entraremos a fundo nesta questão, mas deve-se saber que podem mudar a impressão do 
tamanho e da temperatura dos espaços e ter efeito calmante ou excitante. Um exemplo, 
é que em climas frios as cores quentes causam a sensação de mais calor e conforto. Isto 
também está relacionado com a Temperatura de Cor Correlatada. As cores consideradas 

Figura 17: À esquerda, correta posição do plano de trabalho com relação às aberturas. À direita, contraste em ex-
cesso provocado pela luz natural direta unilateral. (Fonte: Baker e Steemers, 2002 e www.twisia.com/mtp/mt-search.
cgi?tag=light&blog_id=1)
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frias se situam numa faixa de 5.000 K, as cores quentes por volta de 3.000 K. Em 
escritórios, de modo geral, é recomendado um TCC de 4.000 K e um IRC de 80%.
 Na figura 18, o teto em madeira polida em um banco de Atenas somado à prateleira 
que reflete a luz natural para ele acaba por ocasionar um ambiente avermelhado que 
para alguns pode parecer desconfortável, especialmente por se tratar de uma zona de 
clima quente.  Enquanto, ao lado, o TCC alto utilizado na iluminação de um estúdio em 
Londres resulta na sensação de um ambiente frio. O que, dependendo do propósito para 
o espaço,  pode ser desejável ou não.

3.2.  ILUMINAÇÃO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

 Eficiência energética é o termo utilizado para o mínimo de energia que é 
necessário gastar para se obter uma finalidade útil predeterminada (Lisboa e-nova, 2008, 
p.22).

 Para a eficiência energética da iluminação em escritórios a luz elétrica deve ser 
planejada, na medida do possível, de forma a apenas complementar a luz diurna. Não 
obstante, é preciso tirar partido de cada uma na sua relação. Ambas têm propriedades 
muito diferentes que se complementam. Há uma diferença marcante na impressão 
subjetiva de qualidade tipicamente caracterizada pela luz natural e pela luz elétrica: as 
opções estão em planos diferentes, por isto a luz que emanam têm uma direção dominante 
diferente, elas oferecem diferentes qualidades de espectro, a luz de uma varia e da outra 
não (IESNA, 2003). 

Figura 18: Influência da cor em ambientes de trabalho. (Fonte: Baker e Steemers, 2002 e www.gollifer.co.uk)
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3.2.1.  COMBINAÇÃO DE LUZ ELÉTRICA E LUZ NATURAL

 Em primeiro lugar, a eficiência energética de um projeto lumínico depende de 
uma concepção integrada do design dos espaços e da iluminação.  
 Na fase inicial do projeto as atividades com maiores requerimentos de luz devem 
ser situadas próximas às janelas, enquanto as que não precisam de tanta luz ou que 
tenham ocupação intermitente, como circulações, equipamentos sanitários e dispensas, 
fiquem dispostas onde ela não é tão acessível. 
 Na medida em que nos distanciamos das aberturas o nível da iluminação natural 
vai decrescendo rapidamente, mas varia também com a mudança das condições celestes, 
sendo a sua disponibilidade, por vezes, insuficiente para a realização de certas tarefas. 
Por esta razão, as luminárias elétricas de um mesmo circuito devem estar dispostas 
paralelas ao plano das janelas cobrindo áreas de exposição diurna similar, de modo a 
serem acionadas apenas nos planos que precisam de luz adicional e deixadas desligadas 
onde não forem necessárias. 
 Com esta finalidade, em escritórios muito amplos a iluminação elétrica ambiente 
pode ser controlada por células fotossensíveis, sendo as lâmpadas ativadas e desligadas 
automaticamente quando a iluminação natural alcançar certo nível. Segundo Brown 
e Dekay (2004) o uso de controles automáticos em edifícios de escritórios pode 
economizar entre 30 e 50% da energia para a iluminação, sendo que a redução da luz 
artificial também reduz o uso e a dimensão dos equipamentos de refrigeração, já que as 
lâmpadas elétricas também ocasionam ganhos térmicos. 
 Com relação ao comportamento dos ocupantes, de modo geral pode-se dizer 
que a luz elétrica não é ligada enquanto os níveis de iluminação no espaço estão bons. 
Porém, quando se está a tratar de grandes escritórios, onde a tolerância à iluminação e ao 
calor é menor do que em uma residência e onde se deve chegar a um consenso entre os 
ocupantes, isso poucas vezes funciona assim. Conforme a IESNA (2003), considerando 
o controle manual de ligar ou desligar a iluminação elétrica em espaços de muitos 
ocupantes foi observado que:

•	 Usualmente todas ou nenhuma das luzes elétricas são ativadas;
•	 As pessoas decidem ligar ou não a luz elétrica quando entram no espaço, mas 

raramente desligam antes de o espaço estar vazio. 
•	 Em escritórios de ocupação contínua, ativá-las ou não, é geralmente no começo ou 

no fim do dia.

 De todas as maneiras, no artigo “We are outdoors animals”, onde questões sobre 
a capacidade de adaptação do homem ao ambiente são colocadas, Baker (n.d.) alerta 
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para a existencia de uma positiva relação entre a liberdade de escolha e a sensação de 
bem estar, ainda que a ação não seja efetuada. No caso, acender ou apagar a luz, abrir 
ou fechar janelas e cortinas. Por isto, as luminárias de mesa ou os controles remotos de 
luminárias individuais são uma boa alternativa, pois serão acionados apenas quando 
houver necessidade. Situação que se torna mais complexa para a iluminação natural, 
já que quando a sua incidência é incomoda para quem trabalha próximo às janelas se 
as cortinas forem fechadas isto influenciará na iluminação de todo o espaço. Este é o 
principal motivo por que são necessários dispositivos de controle para ela.

Figura 19: À esquerda, distribuição 
das fontes de luz e esquema da 
contribuição da iluminação artificial 
e natural. Acima controle manual da 
luz artificial.  (Fonte: Baker e Steem-
ers, 2002 e Brown e Dekay et.al., 
2004)
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SUMÁRIO

 Para encerrarmos o capítulo, vimos que o custo-benefício de um bom projeto de 
iluminação para escritórios depende principalmente da qualidade do projeto lumínico, 
pois para além de poder elevar a produtividade dos seus funcionários é também uma 
condição para a economia de energia. 
 De modo geral, a qualidade da iluminação de um espaço é resultado da melhor 
quantidade, da distribuição e da cor da luz. As normas de iluminação estipulam 
a quantidade de luz considerada aceitável tendo em conta apenas o que pode ser 
quantificado, o que não necessariamente implicará em um ambiente confortável ou 
estimulante. Não podemos esquecer, que a percepção que temos da luz depende tanto 
de fatores objetivos quanto de experiências subjetivas. Por isso, a dificuldade em se 
atribuir valores absolutos para uma condição que é partilhada por muitas pessoas. De 
todas as maneiras, é fato que com a luz natural as pessoas são mais tolerantes a níveis de 
iluminação tanto superiores quanto inferiores aos definidos para a luz artificial.
 Sobre a distribuição da luz natural, recomenda-se que as posições de trabalho 
fiquem na perpendicular com relação às janelas para não resultarem em brilhos 
de desconforto ou incapacitante. Sobre a distribuição da luz artificial, as luminárias 
integradas no mobiliário ou de mesa, permitem que sejam acionadas apenas quando 
a tarefa o exigir, por isso são energéticamente mais eficientes. Pelo mesmo motivo, 
também se recomenda que as luminárias de mesmo circuito sejam dispostas planos 
paralelos às aberturas, de modo a serem acionadas apenas onde a luz natural não for 
suficiente. 
 Sobre a cor da luz e a cor do espaço, vimos que é desejável que os ambientes e 
o mobiliário tenham cores claras para não distrair das tarefas e causar fadiga nos olhos 
(as cores também tem influência na quantidade de luz de um espaço). Mas, também é 
importante que a cor da luz artificial seja escolhida de modo a não ocasionar grandes 
diferenças nas cores do espaço quando combinada com a luz natural. 
 Por fim, a prudência e a intuição do projetista para adequar todas estas 
condições e para captar e transmitir os aspectos subjetivos da iluminação, de acordo 
com as especificidades de cada projeto, será importante para determinar a qualidade e a 
eficiência da iluminação.
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4. LUZ NATURAL

 “Daylight is at once the newest and the most ancient, the most obviously simple 
and the most subtly complex of these rediscovered lighting strategies” (Cook, J. in 
Moore, 1991, p.vii).1

 O mesmo motivo que desencoraja os projetistas faz dela uma sedutora ferramenta 
de projeto. Estamos a nos referir à natureza mutável da luz natural. 
 A luz natural jamais poderá ser previsivel ou controlada como a luz artificial. Ela 
varia em magnitude e em espectro com o passar do dia, nas estações do ano, frente às 
diferentes condições meteorológicas e para cada localidade. Mas, são precisamente estas 
variações que provocam milhares de nuances e proporcionam uma riqueza de contrastes 
impossíveis de serem reproduzidos, mudando a todos os momentos a qualidade da luz 
nos espaços. 
 São inúmeros estudos de preferências que indicam o gosto pela luz natural e, se em 
algum momento a luz elétrica passou a ser preterível para os escritórios por especialistas 
os seus ocupantes jamais partilharam esta opinião, a menos em condições extremas. 
Neste caso, basta que se algum tempo trabalhando ao sol para percebê-lo.  

6  A luz do dia é em um só tempo a maior novidade e a mais anciã, a mais obviamente simples e a mais sutilmente 
complexa desta redescoberta das estratégias de iluminação (Cook, J. in Moore, 1991, p.vii). 

Figura 20: House N de Sou Fujimoto. (Fonte: http://hindsvik.com/?cat=135)
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 Já vimos que a luz solar, quando direta, é freqüentemente causa de desconforto, 
mas se não fosse possível controlá-la dificilmente se poderia aproveitar a luz do dia. 
Esta é a principal razão que faz com que a utilização da luz natural nos projetos seja 
desafiadora.  
 Não obstante, a presença da luz do dia nestes espaços tem uma ampla lista de 
vantagens que justificam quaisquer esforços para transpor as suas objeções. Phillips 
(2004) pondera que para além das questões relacionadas ao custo da energia e da 
realidade finita dos combustíveis fósseis, há razões talvez mais importantes para este 
novo interesse na luz do dia, razões mais intangíveis relacionadas com o espírito humano 
e a necessidade de qualidade de vida. Sobre estes fatores menos tangíveis, o autor coloca 
que nenhum deles por si só poderia ser pensado como sendo de primeira importância, 
é quando estiverem juntos e sob uma visão holística do interior do ambiente criado por 
eles que a sua importância será suprema. 
 Abaixo estão listadas algumas razões pelas quais a luz natural é uma componente 
insubstituível nos edifícios:

•	 As suas constantes variações permitem que se tenha a noção psicológica do tempo 
cronológico e climático;

•	 As suas mudanças de direção ao longo do dia provocam padrões de sombras nos 
objetos e no espaço que associamos ao meio ambiente natural;

•	 As duas características anteriores minimizam a suavidade e a monotonia geralmente 
ocasionadas pela iluminação elétrica dos escritórios;

•	 A sua presença no ambiente permite que, mesmo no interior do edifício, tenhamos o 
senso de orientação sobre a nossa posição com relação ao mundo externo;

•	 O seu espectro é mais familiar ao ser humano e define o padrão de cores sobre o qual 
todas as cores são definidas. Com a luz natural a percepção visual é elevada;

•	 O espectro e as variações da luz solar estimulam a biologia do homem e são cruciais 
para a sua saúde e o seu desempenho;

•	 A luz natural é relacionada ao contato visual com o meio externo, à vista e à paisagem, 
o que pelo homem é associado à sensação de bem estar;

 Posto isto, a fim de estudar o design para a iluminação luz natural, resta-nos 
entender como ela se comporta, quais são as dificuldades para a sua admissão nos 
edifícios e que tipo de estratégias se podem utilizar para controlá-la e otimizá-la.
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4.1.  LUZ DO SOL E LUZ DO CÉU 

 A luz natural como objeto de estudo em edifícios é dividida em três componentes: 
Luz do sol direta, luz do céu direta e luz indireta. Todas elas têm características bastante 
diferentes que devem ser criteriosamente analisadas para a sua aplicação nos projetos.

4.1.1.  LUZ DO SOL DIRETA

 A luz solar direta varia dramaticamente com as mudanças da posição do sol. Por 
este motivo e por ser muito intensa, pode provocar o ofuscamento do observador e, em 
climas quentes, a sua admissão é geralmente associada a ganhos térmicos excessivos.  
 Na maioria das bibliografias é recomenda a sua exclusão. Moore (1991) não 
participa deste juízo, pois considera que o movimento e a vivacidade associados aos 
elementos de controle para a luz do sol direta contribuem consideravelmente para a 
diversidade visual e para criar um espaço estimulante. Assim, é preferível a adoção de 
elementos que possam controlá-la à sua exclusão permanente. Quanto ao potencial para 
gerar calor, o autor coloca ainda que, assumindo que a luz do sol pode ser efetivamente 
distribuída e plenamente utilizada para a iluminação, introduziria menos calor por lúmen 
em um edifício do que a maior parte das alternativas de luz elétrica. 
 Segundo Hopkinson, Petherbridge & Longmore (1980) a luz direta do sol não 
toma qualquer parte na teoria ou na prática da iluminação natural a não ser na orientação 
dos edifícios como um fator de ambiência (o que é recomendado para residências). 
Contudo, isto vem sendo muito questionado (inclusive pelo próprio autor, em tempos 
em que o argumento sequer costumava ser levantado), pois a luz solar direta é a maior 
influenciadora e está indissociável das condições de conforto e energéticas dos edifícios.

Figura 21: Luz do sol e luz do céu. (Fonte: Lechner, 2008) 
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Tabela 1: Eficácia das fontes de luz. (Fonte: Adaptado de Moore, 1991)

Figura 22: Carta Solar para a 
latitude 40° N e domo do céu 
com as posições solares. 
(Fonte: Moore, 1991)

4.1.2.  LUZ DO CÉU DIRETA 

 A luz do hemisfério do céu é resultado da refração e da reflexão da luz do sol 
quando passa pela atmosfera, por isso é chamada luz difusa.
 As condições da luminância do céu variam de acordo com uma serie de condições 
meteorológicas, sazonais e geométricas. Ainda que sejam diferentes em cada região, a 
fim de facilitar o trabalho dos projetistas nos cálculos de iluminação em 1973 o CIE 
criou um padrão de céu uniforme (Céu Encoberto e Céu Limpo) que desde então vem 
sendo referência para quantificar a iluminação natural. Em 1987 estes padrões foram 
bastante evoluídos e agora contém definições mais precisas que têm em conta o efeito 
da variação da posição do sol, mas não contabilizam a luz solar direta. Segundo Brown 
e DeKay (2004) um céu encoberto é três vezes mais claro no zênite do que no horizonte, 
enquanto em  um céu limpo a parte próxima ao sol chega a ser dez vezes mais clara do 
que a parte mais escura, assim a posição do sol interfere nos cálculos de iluminação 
baseados na luz do céu direta.
 A luz do hemisfério do céu é considerada a mais efetiva forma de usar a luz natural, 
pois tem a vantagem de ser menos propensa a ocasionar desconforto visual e térmico. 
Como indica a tabela 1, a luz de um céu limpo ou semi-encoberto introduz mais lumens 
por watt do que a luz do sol ou do que as lâmpadas fluorescentes comumente utilizadas 
em escritórios. Para regiões situadas nos trópicos Corbella e Yannas (2008) explicam 
que os níveis de iluminação natural em um dia de céu encoberto são maiores que 30.000 
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lux e podem ultrapassar os 100.000 lux estando o céu aberto, portanto, a admissão dentro 
de um edifício de 1% da luz exterior em um céu encoberto proporcionaria um nível de 
iluminação de 300 lux e em dia claros de até 1.000 lux. Assim, uma pequena quantidade 
de luz do dia bem distribuída no espaço seria suficiente para prover iluminação adequada 
para um ambiente de trabalho.

4.1.3.  LUZ INDIRETA

 A luz indireta é resultado da luz do sol e do céu quando atingem os edifícios 
através de múltiplas reflexões do seu entorno ou dos elementos que o compõe. Como na 
luz difusa do céu, a sua qualidade e distribuição permanecem relativamente constantes, 
exceto ao começo e ao fim do dia. 
 Não obstante, se a luz solar direta atingir um elemento refletor a iluminância 
resultante no interior pode ser substancialmente elevada. Um dos benefícios de se 
utilizar a luz indireta é que ela pode minimizar a intensidade da luz direta em certas 
áreas e tornar a iluminação do espaço mais constante. No entanto, deve-se atentar para 
onde será direcionada, caso contrário, também poderá causar o ofuscamento. Estas 
reflexões têm potencial para aumentar significativamente os níveis de iluminação no 
interior de um edifício, por isso constituem uma interessante ferramenta a ser explorada 
nos projetos.

Figura 23: À esquerda, domo de um céu encoberto e a sua planificação mostram que a maior luminância está junto 
ao zênite. À direita, o mesmo esquema para um céu limpo onde a maior luminância está próxima ao sol. 
(Fonte: Moore, 1991)
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4.1.4.  MÉTODOS DE ANÁLISE

 Sobre os métodos de avaliação da luz natural a IESNA (2003) admite que há 
muito o que aprender sobre o processo de prognosticar ou calcular a quantidade e a 
qualidade da luz do dia a ser admitida no interior dos edifícios e, sugere ainda, que nisto 
os designers também devem mostrar as suas competências.
 Até então, o método mais utilizado para a avaliação da iluminação natural é 
baseado no Fator Luz-Dia, que tem como referência as condições de Céu Encoberto-
Padrão do CIE e a influência da luz do céu indireta. Portanto, é uma função do entorno 
do edifício, da geometria das janelas e dos recintos e das propriedades dos seus materiais 
(cor, transmitância, refletância). 
 Embora FLD permita calcular o nível da iluminação natural e se este deverá 
ser complementado de acordo com o nível de iluminação requerido, por ser baseado 
nas condições mais sombrias do céu, pode dar origem ao emprego de uma iluminação 
elétrica suplementar permanente e, em regiões onde o céu é predominantemente aberto, 
resulta ineficiente para a caracterização das médias anuais. Recorrendo à Reinhart, 
Mardaljevic e Rogers (2006), a limitação do design baseado em medições do FLD é não 
serem considerados a localização do edifício, a orientação das fachadas, as estações e a 
luz solar direta. Por esta razão, não pode contribuir para análises de eficiência energética 
e qualitativas dos espaços, como a prevenção do brilho e do ofuscamento (que estão 
vinculados a estas variáveis). Os autores ainda comentam que janelas de grandes 
dimensões, acabamentos de tetos e paredes em materiais altamente reflexivos, fachadas 
com vidros de alta transmitância por estarem associados à admissão de luz natural são 
promovidos pelo método, quando se sabe que, por exemplo, edifícios de escritórios com 
fachadas de planos de vidro freqüentemente têm problemas de desconforto e energia.  
 Sendo assim, o FLD deve ser complementado com a análise da luz solar direta. 
Para conhecer a influência do sol sobre um edifício, a partir da sua posição geográfica 
pode-se utilizar as Cartas Solares, que são uma planificação do seu movimento ao longo 
ano e dos dias onde são indicados a sua altura e o seu ângulo de incidência.  
 Tanto para a análise do FLD quanto da luz solar direta, é possível utilizar 
modelos físicos para observar o impacto de alternativas de volumetria ou de sistemas de 
controle para um dado edifício. Os modelos podem ser experimentados sob condições 
reais (o que requer tempo para análises ao longo das estações) ou com o auxílio de 
simuladores. Neste caso, para verificar o FLD utiliza-se um simulador de céu, e, para 
avaliar a influência do sol direto um heliodomo, o qual simula tridimensionalmente as 
posições do sol nas estações e nos horários do dia. Este último, foi o método escolhido 
para os estudos da parte prática deste estudo.
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4.2.  ESTRATÉGIAS DE PROJETO PARA A LUZ NATURAL

 Acerca das estratégias para a luz natural, Baker e Steemers (2002) colocam 
que há variáveis de design de causas controláveis, como a configuração dos espaços; 
variáveis independentes de causas incontroláveis, como as condições do céu e os efeitos 
da luz para estimular a visão; e variáveis dependentes que são resultado dos efeitos das 
causas controláveis, como a luminosidade do ambiente. A tarefa do projetista consiste 
em escolher as causas controláveis e ajustá-las de modo que as circunstancias definidas 
pelas incontroláveis tenham os efeitos desejados. Em outras palavras, para medir os 
efeitos/conseqüências que a luz natural teria para a iluminação de um edifício é elementar 
que primeiro se conheçam os fenômenos que a luz pode ocasionar e as características 
do céu e do sol no local do projeto, em função disto se poderá definir as estratégias para 
as variáveis que podem ser controladas da iluminação. Para edifícios de escritórios elas 
basicamente são:

•	 Layout das posições de trabalho e do mobiliário de acordo com a posição das 
aberturas para diminuir a vista do céu e evitar o ofuscamento;

•	 Escolha das cores e materiais das superfícies internas (paredes, divisórias, teto e 
mobiliário) de forma a evitar contrastes e brilhos excessivos;

•	 Estudo da tipologia mais adequada para o alcance da luz natural nos espaços internos 
(tipo de planta, profundidade, orientação);

•	 Escolha dos tipos de aberturas mais apropriado para cada orientação (tipo, forma, 
tamanho, posição e propriedades dos vidros); 

•	 Definição dos dispositivos de controle da luz natural para as aberturas.

 Os dois primeiros itens foram comentados no capítulo sobre a qualidade da 
iluminação. Seguiremos com as considerações sobre a tipologia e os tipos de aberturas.

Figura 24: Esquema das variáveis envolvidas em um projeto de iluminação.
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4.3.  TIPOLOGIA

 Os principais problemas de iluminação relacionados à forma dos edifícios estão 
geralmente associados a sua profundidade. Quanto mais profundo for o ambiente maior 
será o contraste da iluminação natural entre as áreas próximas das aberturas e as mais 
afastadas e maior será a necessidade de luz elétrica.  
 A tipologia dos edifícios apenas pode ser definida junto do programa de 
necessidades para o projeto e dentro das possibilidades construtivas do terreno. Não 
obstante, é comum que os edifícios de escritórios, por terem funções similares, apresentem 
características típicas de tamanho e de organização espacial. Baker e Steemers (2002) 
classificaram as suas tipologias mais convencionais em quatro grupos: linear, nuclear, 
perimetral e radial.
 Os edifícios com tipologia linear ou perimetral (com área central aberta) têm 
perímetro maior do que a área interna, portanto melhores condições de iluminação natural. 
Já, as torres, usualmente, têm tipologia nuclear, ou seja, superfície interna superior ao 
perímetro, logo, maiores problemas para o acesso da luz. Por fim, as configurações 
radiais são um misto de tipologia linear e nuclear, usadas para grandes edifícios. 

 
 Por outro lado, também é recorrente que em certos tipos de plantas as divisões dos 
espaços impossibilitem o acesso da luz natural nas áreas mais profundas. Para Neufert e 
Neufert (2003) os critérios que definem o tipo de planta a ser adotada em um edifício são 
a flexibilidade requerida para os espaços, a necessidade de privacidade visual e acústica, 
e os custos iniciais e no ciclo de vida. Os autores às dividem em três categorias: planta 
fechada, planta aberta ou planta combinada. 
 As plantas fechadas têm repartições até o teto dividindo os espaços. Geralmente, 
as salas privadas são posicionadas junto às janelas e a circulação horizontal fica entre elas. 
Neste caso, a luz natural é proveniente de apenas um lado. As plantas abertas oferecem 
mais flexibilidade para a organização dos espaços, que podem ser configurados através 

Figura 25: Aproveitamento da luz natural 
em tipologia nuclear, periférica e linear. 
(Fonte: Lechner, 2008)
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do mobiliário ou de divisórias móveis com altura intermediária. As empresas que optam 
por plantas abertas geralmente não têm necessidade de barreiras visuais ou acústicas. 
Não obstante, como é comum que os espaços recebam luz natural proveniente de mais 
de uma direção as plantas podem ser mais profundas, limitanto assim o seu alcance. 
Já as plantas combinadas têm parte aberta e parte privada, sendo que as áreas privadas 
usualmente ocupam a periferia do edifício, enquanto centro é destinado à área comum.  
Desde os anos 90 elas são o modelo mais utilizado por grandes companhias. Neste caso, 
a dificuldade para a iluminação diurna é admiti-la na parte central do edifício.
 Naturalmente, em primeiro lugar, o resultado formal dos edifícios irá variar de 
acordo com as dimensões do terreno e com a interferência dos prédios vizinhos. Sendo 
que, para a grande maioria dos edifícios localizados em densas áreas urbanas, onde a 
taxa de ocupação do solo é alta e o afastamento entre os edifícios é pequeno, isto será o 
principal obstáculo para a iluminação natural. 

Figura 26: Exemplo de planta fechada, planta combinada e planta aberta. 
(Fonte: Neufert e Neufert, 2003) 
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4.4.  COMPONENTES PARA A LUZ NATURAL

 As componentes para a luz natural são as aberturas que permitem a sua admissão 
no interior dos edifícios e os elementos que controlam a sua passagem. Elas são um fator 
crítico para o alcance e para a qualidade da iluminação. Abaixo estão listadas algumas 
delas segundo uma relação feita por Baker e Steemers (2002). 

Tabela 2: Componentes da luz natural. (Fonte: Adaptado de Baker e Steemers, 2002)
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4.4.1.  COMPONENTES DE CONDUÇÃO

 Dentre as componentes de condução destacam-se os átrios. Eles são um espaço 
vazio no interior do edifício coberto com material transparente ou translucido que 
permite a condução da luz ao mesmo tempo em que diminuem o contraste nos níveis de 
iluminação nos ambientes de trabalho.  
 Os átrios são recomendados para climas com céu encoberto, pois admitem 
ganhos de calor e podem ocasionar ofuscamento ao receber a luz solar direta. Contudo, 
para evitá-lo, também é possível que tenham elementos de controle adicionados. 
 Para locais onde o clima tem céu predominantemente limpo os dutos de sol são 
a componente de condução que mais significativamente pode favorecer o acesso da luz 
do dia. Elas são dutos com secção que não ultrapassa 1,2m, revestidos com material 
altamente reflexivo que conduz a luz solar para o espaço interno. É desejável que a 
cobertura tenha um elemento que dirija os raios solares para o seu interior. Segundo 
Philips (2004) o seu limite de alcance é uma distancia de aproximadamente 15m.  Os 
dutos de sol, também chamados light pipes ou light tubes, serão novamente referidos 
quando forem abordados os dispositivos avançados para a luz natural. 

Figura 27: Átrio e duto de sol. (Fon-
te: Baker e Steemers, 2002 e http://
green.venturebeat.com/2008/04/29/
super-efficient-lighting-technologies-
provide-energy-saving-ideas-out-
doors-and-in)
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4.4.2.  COMPONENTES DE PASSAGEM 

4.4.2.1. ABERTURAS LATERAIS
 
 As aberturas laterais são o principal meio de admissão da luz diurna nos edifícios 
e são o elemento que permite a conexão visual dos seus ocupantes com o ambiente 
externo. Além disso, o que por vezes é esquecido em lugar da utilização de equipamentos 
de climatização é que também permitem a ventilação. Não obstante, por constituírem a 
interface mais sensível de separação do meio interno com o externo são mais vulneráveis 
à transmissão de ruído e às trocas térmicas. 
 Para melhor atender a estes requerimentos as aberturas laterais podem variar 
a forma, a dimensão, a posição, os materiais e os mecanismos de acordo com o seu 
propósito principal. Nem sempre a melhor solução para um será a mais eficiente para 
outro, há de se fazer um balanço considerando o peso de cada um destes fatores e os 
recursos para compatibilizá-los da melhor maneira possível.  Neste estudo interessa-nos 
a parte que corresponde à iluminação, o que não exclui os ganhos térmicos relativos a 
ela. Neste caso, elas serão eleitas em função da sua orientação e das condições do clima 
e da geometria solar da região.

FORMA E DIMENSÃO

 Em relação à forma e às dimensões das aberturas, as janelas predominantemente 
verticais permitem uma penetração mais profunda da luz no espaço, mas com o passar do 
dia a sua distribuição no interior é bastante variável e ocasiona contrastes e brilhos mais 

Figura 28: Aberturas laterais. (Fonte: http://plusmood.com/2009/10/the-habitat-15-predock-frane-architects, www.
baunetz.de/talk/crystal/index.php?lang=en&cat=Profil&nr=2 e www.dezeen.com/2008/02/13/6302%C2%B0-house-by-
schemata-architecture-office)
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intensos. Já as janelas horizontais, considerando a mesma área das primeiras, possibilitam 
uma visual do exterior mais ampla, ao mesmo tempo em que as variações da luz no 
decorrer do dia parecem menos dramáticas e sua distribuição mais constante. Também 
as janelas contínuas permitem maior uniformidade na distribuição da iluminação do 
que as janelas separadas, que podem criar zonas escuras nos seus intervalos e maiores 
contrastes. 
 Sobre os tipos de vidros e o tamanho das aberturas, em O’ Connor (n.d.) se 
recomenda não utilizar áreas envidraçadas maiores quando isto não for favorecer a vista, 
como abaixo do nível das mesas ou simplesmente planos de vidro na fachada, pois 
apenas causam mais problemas térmicos e desconforto visual. A figura 29 apresenta 
idêntica abertura efetiva em janelas com diferentes dimensões e tipos filtros nas vidraças. 
As vidraças maiores, ainda que levem filtros para evitar o brilho e a entrada de calor, 
permitem maiores trocas térmicas do que as áreas de parede e acabam por desfavorecer 
a vista e a qualidade da iluminação ao modificar o espectro da luz por elas admitida. 
 Em escritórios é comumente recomendado o uso de janelas contínuas com pelo 
menos um metro de altura e, para que se mantenha um nível mínino de iluminação e 
uma distribuição razoavelmente uniforme, a regra geral é que a luz natural pode ser 
aproveitada a uma distância de não mais que duas vezes a altura da janela.

Figura 29: Janelas com a mesma abertura efetiva ou transmitância 
visível (VT) x área de abertura/parede (WWR). (Fonte: O’ Connor)

Tabela 3: Tipos de vidro e alterações do TCC da luz do dia. (Fonte: Moore, 1991)
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ORIENTAÇÃO E POSIÇÃO

 Para qualquer orientação as janelas oferecem luz do dia útil para a iluminação. 
Entretanto, com especial tratamento para as diferentes orientações podem-se obter 
melhores resultados lumínicos.
 As janelas voltadas para Sul (Norte no hemisfério Sul) recebem a luz solar no 
período em que este se encontra mais alto e mais próximo, logo, receberão raios de 
maior intensidade e os brilhos provenientes dela serão mais severos. Ainda assim, é a 
orientação que mais acesso à luz natural possibilita, basta que seja controlada para ser 
bem aproveitada, sobretudo em climas quentes.
 A seguir, poder-se-ia dizer que a orientação Norte (Sul no hemisfério Sul) é a 
mais favorável. Mesmo que não receba a luz direta do sol, a luz do céu é mais constante, 
o que em certas ocasiões pode ser preterível à primeira. 
 Por fim, as orientações leste e oeste são as que costumam apresentar as maiores 
dificuldades devido à incidência do sol ser proveniente de ângulos muito baixos, o que 
provoca contrastes e ofuscamento mais difíceis de serem controlados.
 Com relação à posição, as janelas mais altas na parede podem evitar o brilho no 
campo visual e proporcionar uma iluminação mais uniforme, enquanto as janelas mais 
baixas comumente ocasionam o brilho direto, não obstante, permitem a vista do exterior, 
cujo valor não deve ser subestimado.
 Para todos os casos, as janelas podem ser combinadas com diversos tipos de 
elementos de controle, o que costuma ser necessário em edifícios de escritórios devido 
ao tipo de tarefa visual que neles é exercida. 

Figura 30: Edifício de escritórios em Madrid. Projeto de Jeronimo Junquera-
Liliaba Obal. (Fonte: http://javierazurmendi.blogspot.com)
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4.4.2.2. ABERTURAS ZENITAIS
 

 
 As aberturas zenitais basicamente consistem em aberturas no topo do prédio 
que permitem que penetre níveis de iluminação muito elevados no interior dos espaços. 
Elas são uma boa opção para edifícios baixos com planta baixa profunda, mas podem 
ocasionar brilhos maiores do que as janelas laterais se não forem bem posicionadas ou 
se não tiverem elementos de proteção para a luz do sol direta. Como a cobertura recebe 
mais luz do que as fachadas, também admitem ganhos de calor. Por estes motivos, podem 
apresentar algumas variações consoante a sua orientação, como mostra a figura 31. De 
todas as formas, não devem atuar como uma iluminação pontual, mas como uma fonte 
de iluminação ambiente, logo, não se deve situá-las imediatamente sobre a tarefa visual. 

Figura 31: Tipos de aberturas zenitais. (Fonte: Lechner, 2008) 

Figura 32: Lucernário com refletores no 
Kimbell Museum, projeto de Louis Kahn. 

(Fonte: http://users.tce.rmit.edu.au/e03159/
ModMelb/mm2/lect/60’s%20%26%2070’s/

html/KAHN/html/kimbell6.html)
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SUMÁRIO

 Neste capítulo foram expostos alguns dos benefícios do uso da luz natural em 
escritórios. Dentre eles, vimos que as variações da luz natural ao longo do dia mudam a 
todo o momento a qualidade da luz nos espaços e que estas variações para além de terem 
efeito estimulante permitem que se tenha a noção do passar do dia, o que também serve 
para orientar os ritmos biologicos das pessoas.  
 Vimos que para verificar a influência da luz do dia em um dado edifício é preciso 
considerar a luz do céu, a luz do sol direta e a luz indireta. O método de análise mais 
utilizado em projetos lumínicos é o Fator Luz-Dia, baseado na luz do céu.  Porém, a 
maior dificuldade para aproveitar a luz natural em escritórios costuma ser decorrente da 
luz solar direta. Portanto, é impossível julgar a qualidade e a eficiência da iluminação 
de um espaço sem considerá-la. A sua análise pode ser feita através das Cartas Solares, 
de modelos físicos sob condições reais ou simuladas ou, ainda, por meio de programas 
computacionais.
 Vimos que as estratégias para a admissão da luz natural começam na fase inicial 
de um projeto arquitetônico. A forma dos edifícios, bem como as suas divisões internas, 
podem favorecer o seu acesso nos ambientes. Neste caso, as tipologias lineares ou 
perimetrais, com plantas abertas, são as mais beneficiadas em ganhos lumínicos.
 Também as aberturas devem ser criteriosamente escolhidas para cada orientação 
das fachadas e condições do clima local. As aberturas orientadas à Sul (Norte no 
hemisfério Sul) são as que recebem o sol quando está na posição mais alta, portanto 
são propensas à ocasionar brilhos desconfortáveis, ainda assim são as com maiores 
possibilidades para o aproveitamento da luz do dia. Pelo tipo de tarefa visual exercida 
em escritórios e pelas características deste tipo de edifícios é recorrente a necessidade de 
elementos para controlar a admissão da luz solar, no próximo capítulo veremos alguns 
exemplos de dispositivos para este fim.
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Figura 33: Edifício no Parque das Nações, Lisboa. (Imagem da autora)

5. DISPOSITIVOS DE CONTROLE

 O controle da luz natural nos edifícios tem um uma longa história no passado 
da civilização. Já os antigos egípcios utilizavam avançados sistemas com espelhos para 
dirigir a luz solar ao interior dos seus templos. Mas, uma explanação sobre as técnicas 
passadas está fora dos objetivos desta dissertação, já que a realidade dos edifícios em 
questão tem condicionantes bastante diferentes das de outrora. Não obstante, deve-se 
ter presente que nem toda a arquitetura da luz do dia é novidade – a física não mudou. 
A novidade é um fresco entusiasmo acompanhado do concernimento de qualidade e 
da diversidade de aproximações compatíveis do design; adaptáveis a muitos tipos de 
projetos (Cook, J. in Moore, 1991, p.vii). 
 Alguns dos métodos para o controle da luz natural se destacam por terem sido 
largamente utilizados e se manterem atuais, como o brise-soleil, ou, anterior à ele, o 
muxarabi, cujos efeitos de luz que proporcionam continuam a ser explorados nas mais 
diversas variações formais para as fachadas. Entretanto, não podemos esquecer que os 
cortinados, as venezianas, as persianas de enrolar ou os toldos, todos são elementos de 
proteção já há longos anos utilizados, mas por serem tão comuns no nosso quotidiano por 
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vezes não reparamos o quanto já foram evoluídos, especialmente pelo desenvolvimento 
de novos materiais e sistemas. 
 Não obstante, a recente busca por alternativas para a eficiência energética dos 
edifícios fomentou um significativo progresso na tecnologia destes dispositivos. A 
principal diferença é que agora controlá-la não significa simplesmente barrá-la em certa 
medida, mas também aperfeiçoar e maximizar o seu acesso. 
 Os mais atuais dispositivos de controle agem conforme os velhos conhecidos 
princípios físicos da luz; refletindo, refratando, dispersando e redirecionando os seu 
raios para o interior dos edifícios. Estes elementos, dos mais simples e acessíveis aos 
mais complexos e onerosos,  podem melhorar a quantidade e a distribuição da luz 
natural fazendo com que alcance os espaços mais profundos, por vezes, também agindo 
como mecanismo de proteção do ofuscamento e dos ganhos de calor.  Eles são persianas 
espelhadas, elementos prismáticos, painéis com cortes a laser, filmes holográficos ou 
prateleiras de luz, posicionados com diferentes inclinações à frente das aberturas ou 
entre vidros. Podem ser fixos, retráteis, ou ajustáveis de acordo com a posição do sol. 
 Deve-se salientar que há dispositivos de controle standardizados que podem ser 
aplicados nas aberturas ou no corpo dos edifícios ou, ainda, com estruturas autônomas.  
Também podem ter design específico para um determinado projeto. De todas as formas, 
não necessariamente tem de apresentar o mesmo efeito estético na arquitetura. O que 
oferece certa liberdade aos designers e arquitetos para explorar de forma criativa os seus 
princípios.

Figura 34: Da esquerda para a direita, muxarabi na Alhambra, século XIII; fachada com células sensíveis à luz no 
Institut du Monde Arabe de Jean Nouvel, 1988, e dispositivo similar da designer Natasa Zednik. (Fonte: Respectiva-
mente, http://gazetaarabe.blogspot.com/, www.greatbuildings.com e http://transmaterial.net/index.php/2009/01/31/
sound-responsive-wall)



50

Figura 35: Dispositivos de controle. 
(Fonte:  Acima, da esquerda para 
a direita, www.betterbricks.com e 
http://danapeper.wordpress.com/tag/
arquitetura. Abaixo, www.stylepark.
com/en/architecture/none-of-your-
shabby-old-blinds/307536)

  Valemo-nos aqui, com algumas modificações, de uma relação feita pela 
International Energy Agency (IEA), que classifica os elementos de controle mais 
avançados e expõe os critérios de seleção para a sua adoção. À seguir, são colocadas 
algumas observações sobre o seu funcionamento e aplicações.
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Tabela 4: Dispositivos de admissão da luz natural (Adaptado do Intitut fur Licht und Bautechnik, 2000)
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5.1.  DISPOSITIVOS PARA O DIRECIONAMENTO 
           DA LUZ SOLAR DIRETA 

 Os dispositivos que direcionam a luz solar direta geralmente o fazem por reflexão 
ou difração. Alguns deles também podem servir como elemento de proteção. Seguem 
alguns exemplos.

LASER CUT PANEL (LCP) 

 Os Laser Cut Panels são planos acrílico com uma série de finos cortes a laser 
paralelos no interior que agem como refletores dos raios de sol. Podem ser utilizados à 
frente das aberturas ou entre os vidros e ter variações na distância, na profundidade e no 
ângulo de inclinação dos cortes para direcionar a luz incidente ao local desejado (ainda 
em fase de testes). A proteção do ofuscamento, a uniformidade e a condução da luz para 
o fundo do ambiente dependem do ângulo de incidência do sol e da sua posição, portanto 
se utilizados como palas ajustáveis terão melhor desempenho. 

PRATELEIRAS DE LUZ
 
 Prateleiras de luz são superfícies horizontais retas ou curvas, posicionadas 
à frente ou no interior das janelas, que direcionam os raios solares que nela incidem 
para o teto de onde a luz é novamente refletida de forma difusa para o ambiente. Elas 
uniformizam e conduzem a luz para o fundo dos espaços, influenciando, assim, na 
economia de energia.  Não obstante, a proteção do sol direto sobre o plano de trabalho 
dependerá das suas dimensões. Elas serão novamente mencionadas com mais detalhes, 
já que a sua forma/funcionamento interessa-nos para a parte prática deste estudo.

Figura 36: Prateleira de luz interna. 
(Fonte: www.hunterdouglascontract.
com/referenceprojects/article.jsp?pId
=8a4383490653b24f01071004d65e0
582&start=0&ipp=9)
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Figura 37: Persianas para a condução da luz. (Fonte: www.detail.de/artikel_koester-lichtplanung-sun-protection-
louvres_23759_En.htm

PERSIANAS DE CONDUÇÃO

 As persianas para a condução da luz são sistemas retráteis que podem estar 
localizados à frente ou no interior das aberturas ou, ainda, entre vidros. Elas refletem 
os raios solares para o interior dos espaços redirecionando-os para cima e, algumas 
delas com formas mais sofisticadas, bloqueiam os raios de altos ângulos protegendo do 
ofuscamento. Porém, também podem ocasionar brilhos indesejados, já que provocam 
reflexos intensos. Por isso, em alguns exemplos de aplicação ao invés de ocuparem toda 
a àrea da abertura são colocadas apenas acima da linha de visão, como mostra a figura 
37, desta forma permitindo inclusive que a vista do exterior não seja prejudicada.

HELIOSTATOS

 Os heliostatos são basicamente espelhos ou superfícies reflexivas com sistemas 
computadorizados que seguem o movimento do sol. Eles podem refletir a luz solar de 
forma direta ou através de múltiplas reflexões para outros heliostatos ou para superfícies 
fixas no interior. Também podem servir para complementar outros sistemas. 

Figura 38: Heliostatos na cobertura 
do Genzyme Center. (Fonte: http://

inhabitat.com/2007/02/06/genzyme-
center/genzyme_5/)
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5.2.  DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO SOLAR  
           COM PASSAGEM DA LUZ DIFUSA

 Alguns dispositivos para o controle da luz natural podem permitir a passagem da 
luz difusa  e ao mesmo tempo controlar a luz do sol direta. Dentre eles estão elementos 
óticos holográficos, grelhas com micro-lamelas reflexivas, aberturas zenitais anidólicas 
e painéis prismáticos. 

PAINÉIS PRISMÁTICOS

 Os painéis prismáticos são baseados nos princípios da refração e da reflexão total 
da luz. Eles são planos de material transparente (polímeros) com uma face lisa e outra 
formada por pequenos ou micro prismas que rejeitam a luz solar direta permitindo apenas 
a passagem da luz difusa. O seu funcionamento depende do ângulo de incidência dos 
raios de sol, assim, para o seu melhor desempenho é desejável que tenham sistemas que 
os ajustem automaticamente de acordo com as alturas solares. Não obstante, direcionar 
a luz difusa ao local desejado também é um processo complicado que exige programas 
computacionais avançados. 
 Os painéis prismáticos podem ser usados como palas na porção superior das 
aberturas laterais e também ser combinados com outros sistemas já que, pela dificuldade 
em ajustá-los na posição correta, podem ocasionar brilhos indesejados. Assim, em climas 
temperados, quando colocados à frente de lamelas aluminizadas garantem a proteção 
solar, a distribuição da iluminação e a redução o consumo de energia com luz artificial. 
Para o mesmo efeito em climas quentes, podem ser sobrepostos à guias de luz (como 
uma prateleira).

Figura 39: Painéis prismáticos. Da esquerda para a direita, painel para controle da luz difusa, painel fixo que impede os 
raios solares de diversos ângulos e painel que se movimenta consoante a inclinação solar. (Fonte: Baker e Steemers, 
2002)
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 Em Baker e Steemers (2002), estudos com painéis prismáticos em céu encoberto 
demonstraram que o seu uso diminui o FLD no interior dos espaços quando comparados 
com o vidro comum, no entanto, em situações onde o edifício tem alto nível de obstruções 
nas cercanias os resultados  revelaram uma positiva contribuição para redirecionar a luz 
do céu mais profundamente nos espaços. Um exemplo da sua aplicação é o Edifício 
do Instituto Suíço de Seguros (figura 40), que em uma reforma posterior recebeu um 
invólucro de painéis prismáticos controlados por computador que redirecionam a luz 
solar para o interior. Para o seu projeto, mais de dez mil ensaios foram realizados em um 
protótipo a fim de ajustar as suas posições ideais.

5.3.  DISPOSITIVOS DE PASSAGEM DA LUZ DIFUSA

 A passagem da luz difusa pode ser obtida por prateleiras de luz, por forros 
anidólicos e por alguns tipos de elementos óticos holográficos. As prateleiras de luz 
têm comportamento relativamente instável com céu encoberto (luz difusa), por isso 
passaremos aos forros anidólicos, porém, antes de prosseguirmos deve-se salientar que 
em edifícios com obstruções no entorno podem resultar em um significativo incremento 
da luz natural nos interiores.

Figura 40: Painéis prismáticos no 
Instituto Suíço de Seguros. (Fonte: 

www.arcoweb.com.br/arquitetura/
construcao-sustentavel-sistema-infor-

matizado-25-05-2005.html)
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FORROS ANIDÓLICOS

  Os forros anidólicos são dispositivos semelhantes às prateleiras. Poder-se-ia 
dizer que são uma versão mais sofisticada, mas que ainda vem sendo testada. Eles são 
superfícies com curvas específicas que refletem a luz guiando-a segundo os princípios 
da ótica não formadora de imagens (nonimaging optics) ou simplesmente ótica 
anidólica. Esta é uma área relativamente recente e ainda pouco conhecida para aplicação 
na iluminação natural. Em fontes de luz artificial a ótica anidólica já é utilizada para 
otimizar a luz das lâmpadas, fazendo grande diferença na sua eficiência energética. Da 
mesma forma, é aplicada em centrais de geração de energia, como as Concentrated 
Solar Power Plants (CSP). A figura 41 exemplifica o seu funcionamento.

ELEMENTOS ÓTICOS HOLOGRÁFICOS (HOE)

 Os elementos óticos holográficos são riscas microscópicas com técnicas 
holográficas impressas em um filme transparente colocado entre vidros. Quando a luz 
difusa atinge um HOE ela é difratada e redirecionada para o interior dos espaços. Porém, 
quando a luz solar o incide, ele pode causar brilhos e a dispersão das cores do espectro, 
portanto, não se recomenda a sua utilização em fachadas que à recebam. Não obstante, 
já estão em fase de desenvolvimento dispositivos para guiar a luz do sol direta. Para 
simular a sua performance são utilizados modelos físicos (figura 42), já que não existem 
sistemas computacionais que o façam.
 Como a vista externa é distorcida por estes elementos, eles devem ser aplicados 
na parte superior das janelas, podendo estar integrados no seu sistema ou a frente delas. 

Figura 41: Da esquerda para a direita, CSP, forro anidólico em fachada e esquema do seu funcionamento. (Fonte: 
http://inhabitat.com, http://spie.org/x36474.xml?ArticleID=x36474 e Baker e Steemers, 2002)
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5.4.  DISPOSITIVOS DE TRANSPORTE DE LUZ

 O transporte da luz pode ser feito através de condutos de luz, fibra ótica ou de 
forros condutores. Os condutos de luz transportam a luz do sol por um tubo de superfície 
altamente reflexiva até a área que se deseja iluminar. Eles partem de um coletor no 
teto ou de uma parede externa com elevada exposição ao sol. Não precisam de partes 
móveis, contudo podem ser combinados com os heliostatos. 
 Também a fibra ótica, como condutora de luz, pode levar a luz natural a áreas 
que de outra maneira não a teriam. Ambos os sistemas permitem que se percebam as 
variações da cor e da luminância do céu ao longo do dia, ao mesmo tempo em que 
permitem a passagem de todo o espectro da luz solar, o que talvez contribua para 
orientar o ritmo circadiano. Em um ambiente de trabalho podem ser utilizadas para 
complementar a quantidade e a distribuição da luz, mas não devem substituir as janelas. 
 

Figura 42: Elementos óticos ho-
lograficos. (Fonte: Baker e Steemers, 
2002)

 

Figura 43: À direita iluminação com fibra ótica. À esquerda, duto de sol. (Fonte: http://planetgreen.discovery.com/
home-garden/new-lessons-from-old-buildings.html e www.peaktoprairie.com/?D=225)
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5.5.  PRATELEIRAS DE LUZ

 Após serem observadas diversas práticas e tecnologias para a luz natural as 
prateleiras de luz foram eleitas para uma maior aproximação. Em primeiro lugar, poder-
se-ia dizer pela capacidade de qualificar a iluminação em climas diversos evitando os 
problemas de ofuscamento e sem prejudicar a vista externa. Em segundo lugar pelo 
potencial para reduzir o consumo de energia. 
 Se compararmos duas janelas de mesmo tamanho e altura, uma com e outra sem 
a prateleira de luz, a que possuir a prateleira apresentará melhor desempenho sob vários 
aspectos. Posto isso, explicar-se-á com mais detalhes como elas funcionam.
 Como já referido, as prateleiras de luz são superfícies refletoras posicionadas 
na parte superior das janelas que refletem a luz solar que as incide para o teto de onde 
é refletida de forma difusa atingindo partes mais profundas do ambiente. Elas além de 
uniformizarem a distribuição da luz podem sombrear a área adjacente às janelas, neste 
caso, dependendo do tamanho da projeção para fora ou para o interior do edifício. 
 Sobre o seu dimensionamento, Brown e DeKay (2004) recomendam que a aba 
externa da prateleira de luz deve variar conforme a orientação. Para até 20 graus sudeste 
ou sudoeste (nordeste ou noroeste, no hemisfério Sul) deverá ter de cerca de 1,25 a 1,5 
vezes a altura do clerestório (parcela envidraçada superior a ela). Além dos 20 graus, 
deve-se aumentar a aba para cerca de 1,5 a 2,0 vezes a altura do clerestório. Com céu 
claro, se forem aplicadas nas orientações leste ou oeste, devem ter abas externas para o 
controle do ofuscamento. Não obstante, quando receberem a luz de altos ângulos solares 
terão o desempenho bastante otimizado. 
 Para não interferir na visão do exterior ou ocasionar brilho no campo de visão 
a superfície superior das prateleiras deve estar acima da altura do observador. Ela pode 
ser branca ou, se os ganhos térmicos não forem um problema, espelhada. Na sua parte 
inferior recomenda-se utilizar cores claras. A fim de maximizar os níveis de iluminação 
no espaço a refletância do teto também pode ser elevada.
 Em uma janela comum o limite da profundidade alcançada pela luz natural é 
de aproximadamente 1,5 vezes a altura do envidraçado até a verga. Com janelas de 
dimensões standard e pé-direito padrão deve-se prever que atingirá aproximadamente 
4,5 m. Com o uso de prateleiras de luz comuns (planas) esta distância pode passar para 
cerca de 2 vezes a altura da janela, atingindo 6 m de profundidade. Mas, é possível 
aumentar o seu alcance se tiverem formas curvas específicas. Sob céu claro a luz natural 
na fachada Sul (Norte no hemisfério Sul), se refletida por superfícies curvas polidas 
e com o emprego de espelhos com rastreamento solar pode incrementar a zona de 
iluminação natural para até 14 m. (Brown e DeKay, 2004). Na figura 44 temos uma 
comparação do efeito de uma prateleira plana e de uma prateleira com curvas específicas 
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Figura 44: Esquema de prateleira plana e com curva especifica de um fabricante, e imagem apresentando a 
comparação do seu desempenho. (Fonte: www.brightshelf.com/light_shelf_project_pictures.html)

B Prateleira curva

A Prateleira plana
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SUMÁRIO

 Neste capítulo foram expostas algumas das recentes tecnologias em dispositivos 
para o controle da luz natural. Tais sistemas, quando aplicados nas aberturas dos ed-
ifícios, podem refletir, refratar ou dispersar a luz que neles incide aperfeiçoando o seu 
acesso nos interiores. Entretanto, independente da sofisticação da sua tecnologia, não 
necessariamente garantem melhores condições da iluminação. O seu desempenho para 
a qualidade da luz nos espaços e para a economia de energia depende da sua adequada 
aplicação às condições climáticas e às características dos edifícios. Deve-se salientar 
que alguns dos dispositivos citados ainda estão em fase de desenvolvimento, visto a 
complexidade dos fatores envolvidos no processo da sua avaliação.
 Os dispositivos de controle da luz natural que foram apresentados dividem-se em 
quatro categorias: dispositivos para direcionamento da luz solar direta, para a proteção 
solar com passagem da luz difusa, para a passagem de luz difusa e para o transporte de 
luz. Eles podem ser fixos, retrateis ou ajustáveis. Geralmente o seu desempenho é otim-
izado se forem ajustáveis, uma vez que muitos dependem do ângulo da incidência solar 
para direcionar a luz ao local desejado ou para bloqueá-la, como é o caso das persianas 
de condução, dos Laser Cut Panels ou dos elementos óticos holográficos. Mas, também, 
porque se não estiverem devidamente ajustados podem ocasionar brilhos desconfor-
táveis. 
 Alguns dispositivos como os paineis primáticos ou os HOE impossibilitam a 
vista externa, por isso a utilização na forma de pala à frente das aberturas pode ser uma 
opção mais indicada.
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 6. LUZ NATURAL EM ESCRITÓRIOS

 Nos capítulos anteriores foi explicitado o conteúdo que se considerou indispensável 
para a elaboaração de um projeto de iluminação; partindo dos princípios básicos da luz, 
até o recente conhecimento da sua relação com o homem e as atuais  tecnologias em 
dispositivos de controle para a luz natural. Nesta segunda parte do trabalho, pretende-se  
explorar alternativas para aproximar percepção humana, física e engenharia na forma 
dum produto que possa contribuir para a inclusão luz do dia nos escritórios.
 Para o desenvolvimento do estudo foi escolhido um edifício em Lisboa, para 
o qual foram propostas algumas superfícies refletoras com o intuito de otimizar e 
qualificar a sua iluminação natural. As propostas são experimentadas em um modelo 
físico com um heliodomo simulando as posições solares, e tem o desempenho analisado 
quantitativamente e qualitativamente sob diferentes estações e horários do dia. Por fim é 
feita uma comparação dos resultados obtidos com e sem as intervenções a fim de validar, 
ou não, a sua eficácia.

Figura 45: Propostas de superfícies refletoras. (Imagem da autora)

DESIGN PARA A OTIMIZAÇÃO DA
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6.1. ENQUADRAMENTO ENERGÉTICO-AMBIENTAL   
       PARA EDIFÍCIOS EM LISBOA

 Antes de avançarmos, optou-se por apresentar algumas medidas e indicadores 
relativos ao consumo energético dos edifícios em Lisboa. Partindo do enquadramento 
político externo, as metas estabelecidas pela União Européia para para serem cumpridas 
pelos os Países Membros até 2020 são:

•	 20% de redução nas emissões dos gases do efeito estufa (GEE);
•	 20% de contributo das energias renováveis;
•	 20% de aumento na eficiência energética.1

 Em meio a uma série de medidas do governo português, a Lisboa-e-nova 
(Agência Municipal de Energia e Ambiente), visando o cumprimento destas metas 
e o desenvolvimento sócio-econômico e ambiental sustentável, criou a “Estratégia 
Energético-Ambiental para Lisboa”, aprovada em 3 de Dezembro de 2008. No documento 
consta que a estratégia relativa ao consumo energético e às emissões de CO² não deve 
ser a de atacar os sintomas (emissões), mas sim as causas (consumo), prevenindo e 
minimizando simultaneamente os efeitos da variabilidade climática. Seguem alguns 
indicadores sobre estes fatores.

 Sob ambos os aspéctos, emissões de CO² e consumo energético, o setor dos 
edifícios figura com percentagens bastante elevadas com relação aos outros setores. 
Sendo que os edifícios de serviços destacam-se como os maiores consumidores de 

7  Diretriz [EU 20 20 20 em 2020 - COM(2008)30]. Metas com relação aos níveis de 1990. 
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Figura 46: Emissões de CO² e Consumo energético por setor. (Fonte: www.lisboaenova.org)

Edifícios
Edifícios

Serviços

50,5% 1,3% 8% 16%

34%58%

2% 3%

37%

40,2%

Transportes
Transportes

Residencial
Industria

Industria

Outros
Outros

7



65

energia, tendo aumentado o seu consumo cerca de 7,1% apenas na última década.
 Estes dados levam-nos a acredidar que projetos que atentem para a iluminação 
natural podem levar à redução destes valores, já que cerca de 50% dos gastos energéticos 
do setor são destinados à iluminação.
 Com o intuito de identificar possíveis melhorias no desempenho dos edifícios / 
fração autônoma e de informar a população sobre a eficiência energética do seu imóvel, 
foi criada pela EU a Certificação Energética dos Edifícios, em vigor em Portugal desde 
Janeiro de 2009. O projeto classifica os imóveis com relação a sua eficiência energética 
em categorias que vão de A+ a G, tendo em conta a localização, a envolvente, a exposição 
solar, as características da construção e os equipamentos que utiliza. 
 A certificação é obrigatória para todos os imóveis transacionados ou arrendados, 
sendo que novas construções devem se encontrar, pelo menos, na classe B e as com 
classificação A ou A+ têm benefícios fiscais. Isto já tem repercutido numa maior 
responsabilidade ambiental e constitui um incentivo para a qualidade e para eficiência 
dos edifícios. 
 Sendo assim, este projeto se enquadra nos termos supracitados no sentido de 
promover a investigação no campo do design para dar resposta à problemática em 
questão.

6.2.  CLIMA E CARACTERÍSTICAS DA 
         LUZ NATURAL EM LISBOA

 Portugal é um dos países da Europa com melhores condições para aproveitamento 
da energia solar. Lisboa está situada no paralelo 38º 43’N, meridiano 9º W, zona 
caracterizada pelo clima temperado mediterrâneo. Segundo as normais climatológicas 
de 1971-2000 do Instituto de Meteorologia de Portugal (IP), tem um número médio de 
2700 horas de sol ao ano.  Ao longo dos dias a umidade relativa do ar se mantém entre 40 
e 70% e a temperatura média do ar anual é de 16º C a 18º C, sendo a média nos meses de 
verão de 22º C e nos meses de inverno de 9º C. Isto indica que há muitas vantagens em 
investir na iluminação natural no local e que, dadas às horas de sol ao ano, é importante 
que se tenha atenção para o seu controle a fim de evitar o desconforto e tendo em vista 
a eficiência energética dos edifícios. Com estes dados também se pode  observar que a 
necessidade de aquecimento é inferior a necessidade de refrigeração. 
 Para projetos lumínicos em Lisboa toma-se como referência em um dia de céu 
encoberto o nível de iluminação de 10.000 lux, valor que se estima ser superior em 85% 
dos dias do ano. Sendo que, nos dias de sol, no mês de Janeiro a luz diurna é aproveitável 
em 53% do período do dia e em Julho/Agosto durante 84% deste período (Fernanda Sá 
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de Oliveira in Tuna, A.M.G., 2008)
 Nos meses de inverno, quando os ângulos de incidência solar são mais baixos, 
as fachadas voltadas à Sul são as mais beneficiadas em termos de ganhos lumínicos. Já 
nos meses de verão, com altos ângulos de incidência do sol, as diferenças de radiação 
solar recebidas nas fachadas de diferentes orientações são menores do que nos meses 
de inverno. Neste caso, ainda que uma fachada voltada à Sul receba maior intensidade 
lumínica é mais propensa a ocasionar brilho e calor excessivo, por isso, quando nas altas 
temperaturas do período convém evitá-lo.

6.3.  CASO DE ESTUDO – TORRE ZEN

 Para que pudessem ser efetuados os estudos pretendidos era necessário ter um 
edifício modelo de intervenção, assim foi definido para caso de estudo a Torre Zen, em 
Lisboa. O edifício foi escolhido tendo em conta os seguintes fatores:

•	 A localização (Lisboa), por se ter acesso ao local e pelas condições climatológicas 
favoráveis à utilização da luz natural;

•	 A tipologia nuclear com plantas abertas (bastante reproduzida em edifícios de 
escritórios);

•	 A implantação sem interferência do entorno imediato na iluminação natural e com 
fachada livre para o Sul (orientação na qual se pretende intervir);

•	 As dificuldades observadas para o uso efetivo da iluminação natural no prédio (os 
escritórios se encontram freqüentemente com estores fechados);

•	 A possibilidade de intervenção na fachada, que não possui elementos que ofereçam 
barreiras às propostas;

Tabela 5: Duração total da insolação em Lisboa. (Fonte: Dados do IP, Instituto 
de Meteorologia de Portugal)
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6.3.1.  LOCALIZAÇÂO E CARACTERIZAÇÂO 

 A Torre Zen esta localizada na Avenida Dom João II, no Parque das Nações em 
Lisboa. Foi contemplada por ocasião do plano de expansão da Expo 98 e concluída em 
2004. À pedido da cliente e empreiteira Imocon, seu projeto foi efetuado  pelo escritório 
inglês Broadway Malyan, presente em Portugal desde 1996, cuja representante no país e 
também autora do projeto é a arquiteta Margarida Caldeiras. 
 O edifício tem uma implantação privilegiada que dispõe de uma ampla vista para 
o Parque das Nações e para o Rio Tejo. Tem fachadas livres para todas as orientações, 
praticamente sem interferência dos prédios adjacentes para a iluminação natural. Os 
materiais que predominam nelas são o vidro e o aço. A tipologia da Torre Zen é nuclear, 
constituída por dois volumes de escritórios,com 11 e 13 pavimentos, e um volume central 
de circulação vertical e de infra-estrutura comum aos espaços. A área de construção total 
tem 21.000m², sendo 10.463m² destinados aos escritórios e o restante à estabelecimentos 
comerciais no pavimento térreo e à cinco caves de estacionamentos.
 Cada pavimento tipo da torre é ocupado por dois escritórios com plantas abertas. 
As maiores áreas de fachada estão voltadas à Norte, com cerca de 40 m de comprimento, 
e à Sul, com aproximadamente 30 m. Os pisos possuem pé-direito de 2,7 m e ambos os 
escritórios têm profundidade de aproximadamente 15 m.

Figura 47: Torre zen, Parque das Nações, Lisboa. (Fonte: http://green.venturebeat)
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Figura 48: Localização e implanta-
ção da Torre Zen. 

(Fonte: Google Earth)

N

Figura 49: Torre Zen. Fachada Leste na Avenida Dom João II. (Fonte: Google Earth)
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 Os estudos que se seguem têm como referência um escritório no 12º pavimento 
voltado à Sul (figura 49). - Optou-se por estudar esta orientação por ser a que durante 
maior período de tempo recebe a luz solar e a que apresenta maior potencial para explorá-
la -. O espaço havia sido ocupado por uma empresa de seguros, mas no momento se 
encontra desocupado. Sobre os materiais utilizados no ambiente, o piso é de carpete 
cinza escuro, o teto é rebaixado com gesso pintado com tinta branca opaca, as divisórias 
internas são de vidro simples, o mobiliário tem cores claras e a parede que se estende 
linearmente ao fundo tem um painel de ardósia escura polida. 

Figura 50: Torre Zen. Vista da fachada Norte. (Fonte: Google Earth)
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Figura 51: Planta baixa do pavimento tipo efetuada mediante levantamento no local. 
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Figura 52: Planta baixa do escritório estudado efetuada mediante levantamento no local. 
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Figura 54: Interior do escritório de estudo. (Imagens de Fausto Isolan)

CORTE AA’
S/ ESCALA

CORTE BB’
S/ ESCALAFigura 53: Cortes do escritório estudado efetuados mediante levantamento no local.
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6.3.2. CONSIDERAÇÕES SOBRE A ILUMINAÇÃO NATURAL

 A fim de permitir a vista externa e o acesso da luz natural a Torre Zen é envolvida 
por planos de vidro. Nas suas fachadas foi implementado um sistema composto por dois 
vidros com estores entre eles. Para minimizar as trocas térmicas com o exterior o vidro 
externo é colado estruturalmente e o interno é duplo de baixa transmitância de raios IV. 
Para a proteção dos raios solares de altos ângulos sobre o volume central foi concebida 
uma cobertura com palas inclinadas, porém a sua projeção no corpo do edifício não 
atinge as maiores áreas de fachada. 
 Apesar da solução inovadora do envelope e de aparentemente o edifício não 
apresentar empecilhos à iluminação natural (tais como obstruções no entorno ou 
divisórias que impossibilitem o seu alcance no fundo dos espaços), não muito distante 
das dificuldades mencionadas na primeira parte do trabalho, os principais problema 
referentes à iluminação na Torre Zen são a luminosidade muito intensa nas áreas 
próximas das aberturas e o contraste dos níveis de iluminação nos ambientes. 

Figura 55: À esquerda, estores tro-
cados por cortinas na fachada Sul. 
Acima, detalhe dos estores entre vi-
dros e abaixo, lamelas na cobertura. 
(Imagens da autora)
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 De fato houveram cuidados com as trocas térmicas (não se entrará em questões 
de ventilação), porém a iluminação natural é prejudicada em função da luminosidade 
excessiva que faz com que os estores tenham de ser mantidos parcialmente ou totalmente 
fechados durante uma longa parte do dia, tornando necessária a constante utilização 
da luz artificial. Pode-se observar, inclusive, que em alguns pisos os estores formam 
trocados por cortinados, como mostra o exemplo da figura 55, o que indica que, talvez, 
não respondam suficientemente bem à sua função, isto é, que não sejam a solução mais 
adequada para as condições climáticas do local onde o edifício esta situado.
 Não obstante, é preciso que se faça uma ressalva, pois estas constatações são 
referentes apenas aos meses de verão, portanto as análises no local se limitam a este 
período. É provável, entretanto, que nos meses de inverno os problemas de desconforto 
visual ocasionados pelos altos níveis de iluminação não sejam tão relevantes frente a 
satisfação que a luz natural ou a vista do exterior proporcionam. Infelizmente, não se teve 
acesso às empresas que ocupam o edifício para que se obtivesse a opinião das pessoas 
que lá trabalham. Mas, como já referido, em Lisboa as ocasiões de desconforto (visual 
e térmico) são mais acentuadas nos meses quentes, e os gastos energéticos relativos aos 
equipamentos de frio são bastante elevados com relação aos de aquecimento, portanto os 
dispositivos de controle da luz natural para a região devem ser desenhados, em primeiro 
lugar, para as condições deste período. 

 Outro fator que condiciona a qualidade da iluminação natural da Torre Zen é a 
variação dos niveis de iluminação nos espaços (escritórios voltados à Sul). Ao medir a 
iluminância em dois pontos do escritório em estudo, um à 1,5 m da  abertura e outro 
à 6,5 m (em um dia de céu claro às 12 horas), no primeiro ponto, sob sol direto, se 
registrou  39.500 lux e no segundo 590 lux. O ponto mais afastado da abertura teve um 

Figura 56: À esquerda fachadas da Oeste da Torre Zen, à direita fachada Sul. (Imagens da autora)
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grande decréscimo no nível de iluminação, mesmo recebendo luz do céu proveniente 
das fachadas Leste e Oeste. Ainda assim, manteve um nível de iluminância aceitável 
para muitos tipos de tarefas. 
 Estas observações indicam que  a maior dificuldade para a qualidade da iluminação 
na Torre Zen é o controle da luz solar direta que comumente ocasiona desconforto e leva 
os ocupantes a fecharem os estores, inviabilizando o uso da luz do dia.

Figura 57: Acima, áreas de trabalho 
separadas por divisórias de vidro 
e pelo mobiliário.  Abaixo, espaço 
comum e de circulação. (Imagens de 
Fausto Isolan)
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 Isto leva-nos a concluir que a performance lumínica e a eficiência energética do 
edifício seriam elevadas se utilizados elementos para aperfeiçoar a distribuição da luz 
natural nos ambientes e oferecer proteção da luz solar direta, ou, para esta última, que 
pudessem ser combinados com os estores sem impedir o seu aproveitamento.  

6.4.  EXPERIÊNCIAS COM MODELOS CONCEITUAIS 

6.4.1.  CONDICIONANTES DO DESIGN

 Conhecidas as condições climáticas de Lisboa e as características do edifício 
estudado, assim como os seus principais problemas relativos à luz natural, as 
condicionantes/requisitos para o design dos produtos propostos (tendo em conta os 
parâmetros para a qualidade da iluminação) são:

•	 Permitir a vista externa;
•	 Aumentar o alcance da luz natural nos espaços;
•	 Distribuir a iluminação controlando brilhos e contrastes;
•	 Proteger do ofuscamento da luz solar direta;
•	 Possibilitar a economia de luz artificial;

 O último requisito apenas poderá ser pressuposto, visto ser consequência do 
desempenho dos primeiros e das soluções para a luz artificial (a qual não será analisada 
neste estudo). Deve-se somar às condicionantes do projeto a adaptação estética e a 
viabilidade de aplicação das propostas no prédio.  Ainda que não se pretenda chegar a um 
projeto detalhado, a possibilidade de ter-se uma modulação e uma estrutura autônoma 
para elas também será levada em consideração na sua elaboração. 

6.4.2.  PROPOSTAS DE DISPOSITIVOS DE CONTROLE
  
 Acredita-se que os dispositivos que podem dar melhor resposta aos requisitos 
anteriormente colocados são as prateleiras de luz. Nas condições certas elas podem 
proteger a área junto às janelas do sol direto e também da visão do céu, motivos que 
ocasionam brilhos indesejados e ofuscamento. Da mesma forma, vimos que podem 
oferecer uma melhor distribuição da luz nos ambientes se tiverem formas otimizadas. 
Quando a luz solar atinge um elemento refletor plano ela é refletida com o mesmo ângulo 
de incidência. Em uma superficie curva os raios de luz que à incidem são refletidos por 
cada ponto da superficie com ângulos diferentes consoante a sua posição no raio da curva. 
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A idéia é explorar estes princípios da luz, não através de fórmulas físicas, mas por meio 
do design conceitual, de experimentos e da observação direta do seu comportamento. 
 A seguir são apresentadas as propostas dos elementos refletores  analisados nesta 
dissertação. As propostas 1 e 3 são prateleiras de luz convencionais, as propostas 2 e 4 
foram concebidas especialmente para este estudo. 

PROPOSTA 01

perspectiva
isometrica

vista superior

vista frontal

superfície refletora plana

superfície refletora plana  
diferentes inclinações

superfície refletora curva

vista lateral

perspectiva
isometrica

vista superior

vista frontal

vista lateral
PROPOSTA 03

perspectiva
isometrica

vista superior

vista frontal

vista lateral

PROPOSTA 02
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 Para a necessidade de reduzir o esfriamento e elevar os ganhos solares, a 
prateleira de luz externa tem a melhor relação entre requerimentos de sombreamento e 
de distribuição da luz, assim todas as propostas estão posicionadas à frente da fachada 
Sul, com 2,10 m de altura do piso, mantendo um clerestório de 60 cm.

 

superfície refletora convexa
perpendicular à fachada

perspectiva
isometrica

vista superior

vista frontal

vista lateral
PROPOSTA 04

Figura 58: Mapa dos elementos propostos. 

Figura 59: Da esquerda para a direita, de cima para baixo, propostas 1, 2, 3 e 4. (Imagens de Ricardo Quaresma)
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6.5.   MÉTODOS DE ENSAIO E AVALIAÇÃO 
 DAS PROPOSTAS

 Por motivo do curto período de tempo para a efetuação do trabalho foi feito 
um balanço da relevância dos métodos de análise da luz natural para a avaliação das 
propostas, sendo definido o seguinte:

•	 Observação apenas da luz do sol direta e indireta;
•	 Ensaios com modelos físicos;
•	 Simulação do sol com um heliodomo;
•	 Análise para cada estação às 9 e às 12 horas.

 Apesar do método Fator Luz-Dia ser o mais utilizado para se verificar 
quantitativamente a contribuição da luz natural, devido as suas limitações no que diz 
respeito à qualidade e à eficiência da iluminação, optou-se por analisar apenas os efeitos 
da luz solar direta. A decisão se justifica por esta constituir o fator de mais difícil controle 
e com maior influência sobre as questões de conforto e eficiência. 
 Ainda que existam ferramentas computacionais para simular a luz do sol que 
atinge um edifício, o método mais simples e eficaz para conhecer o seu comportamento 
é a observação em maquetes, pois são mais facilmente manipuláveis e permitem que 
os efeitos qualitativos sejam observados com mais clareza. A luz, diferente do ruído ou 
do vento, não sofre variações com a diminuição da escala dos espaços. Portanto, com 
um modelo bem executado e com materiais semelhantes aos originais, podem-se obter 
resultados muito próximos aos que se teria na realidade. Assim, do escritório em estudo 
foi reproduzido um setor para os ensaios (a parte onde se encontram as posições de 
trabalho  tem planta simétrica, o que faz com que as experiências na seção resultem da 
mesma forma para o restante da área).
 Para assegurar que as propostas fossem submetidas às mesmas condições de luz 
e para que fosse possível ensaiá-las nas diferentes estações, optou-se por construir um 
heliodomo a fim de simular o movimento aparente do sol no local, pois não seria possível 
fazê-lo sob condições climatológicas reais.  Ao colocar o modelo físico no heliodomo e 
fazer incidir sobre ele uma fonte luminosa com os ângulos solares desejados (horários e 
estações) é possível observar o desempenho das propostas.
 Por fim, as alternativas de intervenção para o edifício são analisadas em cada 
estação sob o sol das 9 e das 12 horas (período em que a luz pode ser aproveitada na 
fachada Sul). A inclinação solar as 9 horas é equivalente a das 15 horas, logo, produzem 
os mesmos efeitos na iluminação. 
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 Para cada proposta são testadas diferentes inclinações em cada estação, visto 
que teriam uma performance elevada se ajustadas de acordo com a altura solar. Estas 
inclinações foram definidas para o melhor aproveitamento do sol das 12 horas, mantendo-
se idêntica para os ensaios na posição solar das 9 horas. 

6.5.1.  ANÁLISE QUANTITATIVA

 A análise quantitativa consiste, basicamente, em medições dos níveis de 
iluminação obtidos com cada proposta e sem intervenções no prédio. As iluminâncias 
são medidas com um luxímetro ICEL LD-510 em dois pontos da maquete na altura do 
plano de trabalho, ambos no eixo central perpendicular à fachada; ponto A, à 1,5 m da 
abertura e ponto B no fundo do ambiente à 6,5 m da abertura . Os resultados lumínicos 
de cada proposta nas diferentes estações são comparados entre eles e com os resultados 
sem intervenções. Desta forma se pretende verificar o incremento da iluminação no 
espaço e o produto com desempenho mais significativo em termos de ganhos lumínicos 
com o sol direto.

Figura 60: Esquema da 
sequência dos ensaios.
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6.5.2.  ANÁLISE QUALITATIVA 

 A análise qualitativa consiste na observação da performance das propostas para 
dirigir a luz solar para o fundo dos espaços e para distribuí-la adequadamente sem 
ocasionar brilhos ou contrastes exagerados, bem como para proteger as áreas junto às 
aberturas do sol direto. Isto é apresentado por meio de registros fotográficos. 

6.5.3.  HELIODOMO

 O heliodomo foi construído nas oficinas da FAUTL a partir das alturas e azimutes 
solares indicados na Carta Solar para a latitude de Lisboa, 39,43º. A altura solar indica a 
hora solar (que não é igual a hora legal). Enquanto o azimute solar indica o ângulo que 
a projeção do sol faz com relação ao Norte (para alguns autores, à Sul), variando de 0º 
a 360º. Por exemplo, em Lisboa nos dias 21 de Março e 23 de Setembro (Equinócios), 
quando o Sol nasce  o seu azimute é  90º e a sua altura 0º; quando o Sol está na posição 
mais alta o seu azimute é 180º e a sua altura  51º e quando o Sol se põe o seu azimute é  
270º e a sua altura volta a ser 0º. Durante os Equinócios o Sol nasce exatamente a Leste, 
enquanto que durante os Solstícios o sol nasce à Sudeste no inverno e à Nordeste  no 
verão. 

Figura 61: À esquerda, planta esquemática do modelo com a indicação dos pontos de medição. À direita, ima-
gem da medição no ponto B. 
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 Conforme o recomendado para ensaios com modelos de até 70 cm por 70 
cm o heliodomo tem diâmetro de 1,80 m. Para o tipo de lâmpadas não se encontrou 
recomendações, assim, depois de serem experimentadas algumas fontes de luz, foram 
escolhidas as lâmpadas halógenas DR-C E27 50 watts,  com abertura do facho de 36° e 
temperatura da cor de 2900 K.

Figura 62: À esquerda imagens do 
heliodomo construido. Acima, esque-
ma indicando altura e azimute solar. 
(Fonte: Moore, 1991)

Tabela 6: Posições do sol ensaiadas. Alturas e azimutes solares retirados da Carta Solar para a latitude de 
Lisboa.
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6.5.4.  MAQUETE DE ESTUDO 

 Para a construção do modelo foi definida a escala de 1:15, a qual se considerou 
suficiente para manipular os elementos propostos e verificar a qualidade da luz nos 
espaços. A maquete tem 54 cm de profundidade por 54 cm de largura e 18 cm de altura 
do piso ao teto. 
 Já que o entorno influencia os níveis de iluminação, o ambiente foi reproduzido 
com mobilário e com materiais com refletâncias idênticas ao que se encontra atualmente 
no escritório, com exceção do teto, onde se utilizou uma refletância elevada para otimizar 
o efeito das propostas. 

 
 Sabe-se que o tipo de vidro usado no edifício muda o espectro da luz solar, 
mas não muda a direção e o alcance da radiação visível, por esse motivo e, já que não 
será avaliado o conforto térmico, não se utilizou vidro na maquete. Também, por que 
qualquer material similar ocasionaria muitos reflexos impossibilitando a observação das 
condições da luz nas fotografias.

Tabela 7: Materiais reais e equivalên-
cias dos materiais adotados no mod-
elo físico. 

Figura 63: Modelo físico. (Imagens de Ricardo Quaresma)
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 Para que o sol das 9 horas não penetrasse pela fachada Leste provocando efeitos 
que interferissem na iluminação proveniente da fachada Sul, optou-se por fechar o 
modelo tanto a Leste quanto à Oeste (assim, a luz seria refletida pelo entorno da mesma 
maneira). Circunstância que corresponderia a ter os estores fechados nestas orientações.
 

6.5.5. DIFICULDADES DO PROCESSO

 As principais dificuldades para a adequada execução das experiências foram 
encontradas nos seguintes pontos:

•	 Precisão das formas
 Ainda que a escala da maquete seja adequada para análises qualitativas da luz no 
espaço, encontrou-se dificuldades para trabalhar com os materiais dos refletores, visto 
que cada milímetro de curvatura afeta o comportamento da luz.

•	 Distorção das lâmpadas
 Considera-se que o sol chega à Terra com raios paralelos. Pela proximidade das 
lâmpadas ao modelo o ângulo da altura solar é distorcido (em maquetes de pequenas 
dimensões isto não seria perceptível), o que levou a ter de se fazer ajustes na posição 
do modelo para se estabelecer os ângulos corretos a fim de não afetar a precisão dos 
ensaios.
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6.6.  RESULTADO DOS ENSAIOS 

 Os resultados obtidos nos ensaios estão registados na tabela 8. Para facilitar a 
análise comparativa também são apresentados em forma de gráfico. 
 No verão a inclinação definada para as propostas foi de 30º, nos equinócios de 
20º e no inverno de 0º com relação ao plano horizontal.

Tabela 8: Resultados das medições de iluminância. Os pontos marcados com estrela ficaram sombreados pelas pro-
postas.
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Sem 

Intervenção

Proposta 1 Proposta 2 Proposta 3 Proposta 4

6

16

11
12

10

2

4
3 3

4

SOLSTÍCIO DE VERÃO I 9 horas

9 hs ponto A 9 hs ponto B

 Nas medições efetuadas no Solstício de inverno às 12 horas o luxímetro ficou 
situado numa posição sombreada pelas propostas, por este motivo os resultados foram 
inferiores com relação aos obtidos sem intervenção, portanto não poderão ser analisados.
 O que explica a marcante diferença das iluminâncias entre o ponto A e B nos 
equinócios e no solstício de inverno é a posição do luxímetro ao sol direto no ponto A, 
o que não inviabiliza a sua avaliação.

Sem 

Intervenção

Proposta 1 Proposta 2 Proposta 3 Proposta 4

9

32

25

31

19

3

9

16
13

7

SOLSTÍCIO DE VERÃO I 12 horas

12 hs ponto A 12 hs ponto B

Sem 

Intervenção

Proposta 1 Proposta 2 Proposta 3 Proposta 4

110 109 110 110 115

5 5 5 6 5

EQUINÓCIOS I 9 horas

9 hs ponto A 9 hs ponto B

Sem 

Intervenção

Proposta 1 Proposta 2 Proposta 3 Proposta 4

9

19

16
17

11

3

6

9
7 7

EQUINÓCIOS I 12 horas

12 hs ponto A 12 hs ponto B

Sem 

Intervenção

Proposta 1 Proposta 2 Proposta 3 Proposta 4

101 101 102 103 100

9 7 9 10 9

SOLSTÍCIO DE INVERNO I 9 horas

9 hs ponto A 9 hs ponto B

Sem 

Intervenção

Proposta 1 Proposta 2 Proposta 3 Proposta 4

535

134
97 108

260

24 29 32 28 29

SOLSTÍCIO DE INVERNO I 9 horas

12 hs ponto A 12 hs ponto B

Gráfico 1: Gráficos dos dados levantados com as medições de iluminância.

SOLSTÍCIO DE VERÃO

EQUINÓCIOS

SOLSTÍCIO DE INVERNO
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6.7.  CONCLUSÕES PARCIAIS POR PROPOSTA

PROPOSTA 01  superfície refletora plana 

 No solstício de verão a proposta 1 foi a que dentre as outras propostas apresentou 
os melhores resultados em termos de ganhos lumínicos às 9 horas, tendo elevado 167% 
o nível de iluminação no ponto A e 100% no ponto B com relação às medições sem 
intervenção. Às 12 horas este acréscimo foi de 265% em A e 200% em B.  
 Nos equinócios às 9 horas manteve a iluminação constante. Contudo, às 12 horas 
triplicou a iluminância tanto A quanto em B.
 No soltício de inverno às 9 horas não teve desempenho significativo e às 12 
horas registrou um aumento de cerca de 20% no ponto B.
 Quanto à capacidade de distribuição da luz, para todas as estações às 9 horas, 
devido à incidência lateral do sol os raios de luz refletidos por ela formam um triângulo 
de sombra no teto, ocasionando grandes contrastes na iluminação geral do espaço. Às 12 
horas o alcance destas reflexões se limita  a uma faixa no centro do teto. O que explica 
os altos níveis de iluminação obtidos é que, apesar da projeção da luz estar concentrada 
em uma pequena parte do teto, ela têm intensidade maior do que se estivesse distribuida 
em uma área mais ampla, portanto as reflexões que resultam para o restante do espaço 
foram também mais intensas.  Nos equinócios e no solstício de inverno a proposta 1 não 
oferece proteção da luz solar direta, apenas no verão. 

Figura 65: Ensaio no solstício de verão às 9 horas , à esquerda sem intervenções, à direita proposta 1.

Figura 64: Ensaio no solstício de verão às 12 horas , à esquerda sem intervenções, à direita proposta 1.
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PROPOSTA 02  superfície refletora com planos inclinados

 A proposta 2 no solstício de verão às 9 horas mostrou um acréscimo da iluminação 
inferior ao obtido com o refletor plano, ainda assim aumentou a iluminância 83% no 
ponto A e 50% no ponto B.  Às 12 horas superou o desempenho das outras propostas ao 
elevar 433% os níveis de iluminação em B (quando comparado com os níveis obtidos 
sem intervenção).
 Nos equinócios às 9 horas não alterou a iluminância do espaço, mas às 12 horas 
incrementou-a 200% no ponto B, apresentando, mais uma vez, a melhor performance 
das propostas. O mesmo se aplica ao solstício de inverno, pela manhã não afetou a 
iluminância, porém ao meio dia teve o desempenho máximo em B.
 Em relação à qualidade da iluminação, quando o sol está na posição das 9 horas, 
tal como ocorre com o refletor plano, a proposta 2 também marca uma área triângular 
de sombra no teto. As inclinações nos planos não apresentaram uma iluminação mais 
homogênea com a luz incidindo lateralmente. Não obstante, às 12 horas ela distribui a 
luz que atinge cada módulo que à compõe em porções que se dividem numa parte mais 
dispersa ao fundo do espaço e numa parte concentrada junto à janela. As inclinações dos 
planos fazem com que a proposta 2, no verão e nos equinócios às 12 horas, apresente 
claras vantagens com relação às outras propostas para enviar a luz ao fundo dos espaços. 
 Nos equinócios e no inverno não oferece proteção da luz solar direta, apenas no 
verão, quando a profundidade da penetração do sol no espaço é pequena.

Figura 66: Ensaio no solstício de verão às 12 horas , à esquerda sem intervenções, à direita proposta 2.

Figura 67: Ensaio nos equinócios às 12 horas , à esquerda sem intervenções, à direita proposta 2.
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PROPOSTA 03  superfície refletora curva   

 A superficie refletora curva no solstício de verão teve um desempenho 
intermediário entre as duas primeiras propostas. Às 9 horas elevou 100% a iluminação 
em A e 50% em B com relação à iluminância do espaço sem intervenção. Às 12 horas 
esse acréscimo foi de 244% em A e de 333% em B. 
 Nos equinócios e no inverno às 9 horas foi a única proposta capaz de interferir 
na iluminância do ponto B, aumentando-a respectivamente 20% e 11%. Para as duas 
estações ao meio dia manteve o desempenho regular como no verão.
 Em termos qualitativos, com exceção das 9 horas, onde o mesmo efeito de 
contraste das propostas anteriores foi observado, a proposta 3 foi a que de forma 
mais eficaz distribuiu a luz no teto e, logo, no espaço. Os resultados das medições da 
iluminância demonstraram que teve o desempenho mais regular entre as propostas para 
cada estação, para os horários analisados e para as variações de iluminação entre os ponto 
A e B. Isto significa que, apesar de não ter apresentado os valores mais significativos 
(salvo nos equinócios e no inverno às 9 horas) é a mais eficiênte para distribuir a luz no 
espaço.
 Nos equinócios e no inverno não oferece proteção da luz solar direta, apenas no 
verão. 

Figura 68: Ensaio no solstício de verão às 12 horas , à esquerda sem intervenções, à direita proposta 3.

Figura 69: Ensaio nos equinócios às 9 horas , à esquerda sem intervenções, à direita proposta 3.
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PROPOSTA 04  superfície refletora curva convexa perpendicular à fachada
 
 A proposta 4 foi a que apresentou os resultados de ganhos lumínicos mais 
irregulares, ainda assim ofereceu um significativo incremento de luz no espaço. No 
solstício de verão às 9 horas elevou 100% a iluminância no ponto B que, junto da primeira 
proposta foi o melhor resultado. Às 12 horas teve o desempenho bastante inferior às 
propostas anteriores, mesmo assim mais do que duplicou a iluminação no ponto A e B 
em comparação com a iluminação sem intervenção. 
 Nos equinócios mostrou um pequeno aumento da iluminância do ponto A às 9 
horas e um acréscimo de 133% às 12 horas no ponto B (inferior apenas à proposta 2). No 
inverno às 9 horas não teve desempenho significativo e às 12 horas elevou a iluminação 
cerca de 20% no ponto B.
 A proposta 4 foi a única capaz de distribuir a luz para todo o espaço às 9 
horas, preenchendo de forma relativamente homogênea a área de teto. Ao meio dia a 
distribuição da iluminação foi igual à das 9 horas. Não obstante, é a proposta mais 
propensa à ocasionar brilhos no campo visual.
 Tal como o que foi verificado nas propostas 1, 2 e 3, a proposta 4 não oferece 
proteção da luz solar direta nos equinócios e no inverno, apenas no verão. 

Figura 70: Ensaio no solstício de verão às 12 horas , à esquerda sem intervenções, à direita proposta 4.

Figura 71: Ensaio nos equinócios às 9 horas , à esquerda sem intervenções, à direita proposta 4.
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6.8. CONCLUSÕES GLOBAIS DAS EXPERIÊNCIAS 

 Numa análise global das experiências pôde-se verificar que todos os produtos 
propostos apresentaram potencial para a eficiência energética e para a qualidade da 
iluminação natural do caso estudado. Não se pretende definir qual dentre eles é o melhor, 
visto que o seu desempenho pode ser superior ou inferior dependendo da situação 
ensaiada. Não obstante, os experimentos levam-nos às seguintes conclusões:

•	 Em termos de quantidade, os melhores resultados foram constatados no solstício de 
verão, seguido dos equinócios e do solstício de inverno. Isto indica que quanto mais 
altos forem os ângulos de inclinação solar mais eficazes são os dispositivos para 
acrescer o nível da iluminação natural no espaço;

•	 Em todas as estações as performances mais positivas foram verificadas com a posição 
solar das 12 horas. Visto que o sol está mais alto e incide perpendicular à fachada, 
para além das reflexões terem maior alcance, têm uma distribuição mais regular;

 
•	 Às 9 horas, especialmente nos equinócios e no inverno, as contribuições em ganhos 

lumínicos foram muito pequenas (deve-se lembrar que as inclinações dos refletores 
foram definidas para a posição do sol às 12 horas e mantidas para as 9 horas); 

•	 Ao fazer uma balanço da performance dos dispositivo em todas as situaçãoes 
ensaiadas, a solução que apresentou as iluminâncias mais constantes no espaço foi 
a proposta 3. Isto se deve à distribuição da luz obtida com a forma curva. Ainda que 
não tenha apresentado os maiores acréscimos na iluminação, foi a única capaz de 
elevá-la nos equinócios e no inverno às 9 horas. O que nos leva a concluir que é a 
mais eficiênte para dispositivos fixos. 

•	 Nos ensaios às 12 horas a proposta 2 foi a que teve maior destaque para aumentar 
os níveis de iluminação no fundo do modelo, apresentando claras vantagens com 
relação às outras. Isto é consequência da otimização da superfície refletora plana 
com as dobras sugeridas. Se tivesse a inclinação ajustada para a posição do sol às 9 
horas possivelmente também teria vantagens neste período. 

 
•	 Em termos de qualidade, as propostas 1, 2 e 3, quando submetidas à posição solar 

das 9 horas, formam um triângulo de sombra no teto com o ângulo do azimute solar. 
Visto que o o modelo ensaiado representa apenas uma secção do escritório de estudo, 
e que este têm planta aberta com fachadas livres para Leste e Oeste, a iluminação 
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seria balanceada pela luz natural proveniente destas orientações. Porém, no caso dos 
edifícios com plantas fechadas isto ocasionaria grandes contrastes de iluminância.

•	 Ainda considerando a posição das 9 horas, a proposta 4 foi a única a apresentar 
uma boa distribuição da iluminação.  Apesar dos brilhos resultarem mais intensos, 
como posto anteriormente, na escala do modelo cada milímetro de curvatura muda 
consideravelmente a direção dos reflexos dos raios de luz, assim, a proposta deveria 
ser aprimorada para não provocar desconforto. Não obstante, apresenta grande 
potencial para ser evoluída.

•	 Com relação à proteção da luz solar direta, as propostas apenas sombreiam a área 
junto às janelas no período de verão, quando o sol atinge uma profundidade muito 
pequena do espaço. Contudo, os problemas de desconforto na meia estação e no 
inverno são inferiores aos do período de verão. Quando a temperatura é baixa ou 
mais amena a luz solar costuma ser desejável. Em todos os casos, os dispositivos 
não excluem o uso de cortinas. Assim, quando a luz solar direta for incômoda, 
elas poderiam ser fechadas mantendo-se uma iluminação razoável proveniente dos 
refletores.

 É comum que os dispositivos fixos de controle para a luz natural sejam projeta-
dos para atender o horário de pico. Todavia, o ideal seria que pudessem ter o desempen-
ho máximo durante todo o período do dia em que o sol atinge a fachada de um edifício. 
No caso da orientação Sul, aproximadamente entre às 9 e às 15 horas. Nos ensaios  se 
fixou as superfícies com a inclinação definida para cada estação às 12 horas, prevendo 
que poderiam ser ajustadas manualmente apenas quatro vezes ao ano. Não obstante, ao 
longo das experiências pôde-se observar que as propostas teriam melhor desempenho se 
rotacionadas em seu eixo horizontal para cada hora do dia. Neste caso, tendo sistemas 
automatizados.

 As propostas 1 e 3, refletor plano e refletor curvo, são soluções existentes que já 
têm o comportamento conhecido, por isso foram utilizadas como referência para a análise 
comparativa com as propostas 2 e 4, elaboradas especialmente para este trabalho a fim 
de verificar os efeitos que o novo design teria na iluminação. Como pôde-se observar, 
ambas as propostas apresentaram resultados interessantes, sobretudo em termos de 
distribuição da luz no espaço.  O que prova ser é possível aperfeiçoar o design destes 
elementos a fim de melhorar o seu desempenho. 
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7.  CONCLUSÕES DA DISSERTAÇÃO

 
 No setor de serviços existe uma corrente necessidade de encontrar novas 
alternativas para incluir a luz natural de forma a oferecer resposta adequada às exigências 
humanas e à necessidade de conservação de energia. Para além das vantagens econômicas 
que a luz do dia pode proporcionar ao reduzir o uso da luz artificial, ela tem implicações 
na qualidade de vida e no desempenho das pessoas que trabalham neste tipo de edifícios 
e na sustentabilidade dos mesmos em termos ambientais. 
 A investigação efetuada na primeira parte do trabalho foi fundamental para a 
condução do estudo prático da segunda parte. No seu desenvolvimento foram analisados 
os parâmetros e os fundamentos para a elaboração de um bom projeto de iluminação 
que se enquadram nos requerimentos atuais; partindo dos fatores humanos, até ao vasto 
contexto das estratégias de desenho que afetam a sua qualidade e a sua eficiência.  
 Especialmente para os edifícios de escritórios em grandes centros urbanos, onde 
as possibilidades de admissão da luz natural são limitadas não apenas pelo tipo de tarefa 
visual que neles é exercida, mas, também, pela densidade da ocupação dos terrenos, 
os dispositivos de controle para a aplicação nas suas aberturas, por vezes, são a única 
alternativa para viabilizar os benefícios da luz do dia. 
 Tendo sido observado que frequentemente as dificuldades para a iluminação 
natural nestes edifícios são decorrentes da sua profundidade que impossibilita o alcance 
da luz no fundo dos espaços, e de brilhos intensos provocados pela luz solar direta, 
os estudos com elementos de controle efetuados na parte prática do trabalho foram 
direcionados para minimizar estas barreiras. O edifício que foi analisado correspondia 
precisamente a este padrão.  
 Os experimentos realizados com as superfícies refletoras no modelo físico 
apresentaram resultados bastante positivos para elevar os níveis de iluminação no 
fundo do ambiente. Visto que as propostas não excluem o uso de outros elementos de 
proteção quando são necessários, certamente constituem uma boa solução para o caso 
estudado. Mas, sobretudo, as experiências serviram para levantar uma nova questão 
sobre o aprimoramento destes dispositivos, nomeadamente, como torná-los mais 
eficazes durante todo o período de tempo em que a luz solar atinge a fachada de um 
edifício. Uma possível resposta talvez possa ser encontrada na evolução da proposta 4, 
já que foi a única capaz de distribuir de forma uniforme a luz com inclinação do sol da 
manhã. Ou, ainda, na concepção de alternativas que considerem sistemas automatizados 
(controle diário por computador consoante a estação e hora do dia). Naturalmente, para 
a utilização destes sistemas há de se fazer uma avaliação do seu custo-benefício, ainda 
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assim, isto parte da experimentação.

 A partir das conclusões extraídas deste exercício fica aberto um campo para a 
exploração destes conceitos. O desenvolvimento das propostas que foram apresentadas, 
pode ser apropriado por designers para criar sistemas de objetos que resolvam problemas 
de edifícios já existentes ou para antecipar soluções futuras. Já que muitos prédios com 
características idênticas e em climas propícios apresentam as mesmas dificuldades para 
o uso da luz natural, com a adequação dos dispositivos às soluções construtivas da 
arquitetura é possível disseminar a sua utilização, em favor da qualidade de vida e do 
meio ambiente.
 É fundamental que a informação apresentada na base teórica deste trabalho não 
falte aos profissionais. A iluminação natural é uma área que direta ou indiretamente é 
do interesse de todos e não se restringe à arquitetura. É preciso um esforço conjunto de 
diversos profissionais e investigação contínua para aprimorá-la. Neste meio, a atuação 
do designer pode contribuir muito com o desenvolvimento de novos equipamentos para 
este fim.

RECOMENDAÇÕES PARA TRABALHOS FUTUROS

 Para a evolução dos estudos, tanto no sentido de aprimorar os produtos 
propostos e os métodos utilizados, como no sentido de dar continuidade ao processo de 
desenvolvimento até a fase de produção, seguem-se algumas sugestões.
 
•	 Sobre a parte prática dos ensaios recomenda-se que as inclinações das propostas (ou 

de novas propostas) sejam ajustadas para cada horário ensaiado, não eliminando a 
possibilidade de possuirem um sistema automatizado; 

•	 Para estudos com elementos fixos sugere-se o aprimoramento das propostas 2 e 4, ou 
alternatívas fundamentadas nos seus princípios;

•	 Ainda sobre as experiências, as medições da iluminância no modelo foram realizadas 
em apenas dois pontos, tendo sido registrado um balanço entre os pontos com maior e 
com menor iluminação. para dar seguimento ao estudo, poder-se-ia obter resultados 
mais precisos com mais pontos de medição;



94

•	 Para a análise dos produtos sob todas as condições à que estaria sujeito poder-se-ia 
complementar estes estudos utilizando o método do Fator Luz-Dia a fim de verificar 
a sua performance sob a  luz do céu;

•	 Já que a integração deste tipo de produtos pode determinar outro aspecto na fachada 
dos edifícios é interessante que se faça um estudo sobre a sua dimensão cultural 
na arquitetura. Lembrando que, embora a sua aplicação seja da responsabilidade 
de arquitetos, na concepção inicial destes equipamentos designers (junto da equipe 
envolvida) devem considerar o seu impacto para as diferentes soluções arquitetônicas; 
já que é de todo o interesse que sejam disseminados e que inevitavelmente o mercado 
virá a oferecer produtos do gênero;

•	 Em termos mais técnicos, para a disseminação dos produtos é preciso que se 
realizem estudos com alternativas de modulação das suas partes para a aplicação 
em diferentes aberturas/estruturas, bem como estudos com materiais e processos de 
fabrico e com as tecnologias/mecanismos para ajustá-los, o que deve ser feito em um 
trabalho conjunto de designers, engenheiros e fabricantes.
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SOLSTÍCIO DE VERÃO
09 horas

PROPOSTA  03

PROPOSTA  02

PROPOSTA  04

PROPOSTA  01

SEM INTERVENÇÃO

Figura 72: Ensaios no solstício de verão às 9 horas. (Imagens de Ricardo Quaresma)
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SOLSTÍCIO DE VERÃO
12 horas

PROPOSTA  03

PROPOSTA  02

PROPOSTA  04

PROPOSTA  01

SEM INTERVENÇÃO

Figura 73: Ensaios no solstício de verão às 12 horas. (Imagens de Ricardo Quaresma)
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EQUINÓCIO
09 horas

PROPOSTA  03

PROPOSTA  02

PROPOSTA  04

PROPOSTA  01

SEM INTERVENÇÃO

Figura 74: Ensaios nos equinócios às 9 horas. (Imagens de Ricardo Quaresma)



105

EQUINÓCIO
12 horas

PROPOSTA  03

PROPOSTA  02

PROPOSTA  04

PROPOSTA  01

SEM INTERVENÇÃO

Figura 75: Ensaios nos equinócios às 12 horas. (Imagens de Ricardo Quaresma)
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SOLSTÍCIO DE INVERNO
09 horas

PROPOSTA  03

PROPOSTA  02

PROPOSTA  04

PROPOSTA  01

SEM INTERVENÇÃO

Figura 76: Ensaios no solstício de inverno às 9 horas. (Imagens de Ricardo Quaresma)
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SOLSTÍCIO DE INVERNO
12 horas

PROPOSTA  03

PROPOSTA  02

PROPOSTA  04

PROPOSTA  01

SEM INTERVENÇÃO

Figura 77: Ensaios no solstício de inverno às 12 horas. (Imagens de Ricardo Quaresma)
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