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RESUMO
O controle da incidência de energia solar nas edificações pode impactar
significativamente a sua eficiência energética. Entender o comportamento do
sombreamento das proteções solares em relação às variações de intensidade e
período de incidência da radiação solar ao longo do ano é um dos critérios
fundamentais para definir a proteção solar mais adequada e determinar as
consequências no desempenho térmico da edificação. Este trabalho tem como
objetivo estabelecer um método padronizado para determinar o comportamento do
sombreamento de proteções solares, e apresentar uma ferramenta prática para
auxiliar a avaliação da eficiência e na concepção de dispositivos de sombreamento.
Foram feitas simulações com o software Energy Plus considerando-se a latitude de
um lugar, para a determinação da radiação solar direta incidente em uma unidade de
área de superfície vertical, sem sombreamento e com sete modelos típicos de
proteção solar e suas variações dimensionais, de modo a se determinar a redução
da incidência de energia solar para cada tipo de dispositivo considerado. Foram
consideradas oito orientações solares para as superfícies, e 12 “Dias de Referência”
ao longo do ano, sem nebulosidade. Analisando a cidade de São Paulo como um
exemplo de aplicação do método e da ferramenta, entre as conclusões
apresentadas destaca-se que para as orientações solares leste e oeste, o dispositivo
de sombreamento horizontal é mais eficaz do que os verticais, principalmente
durante o verão.
Palavras-chave: Proteções solares; Sombreamento; Eficiência; Radiação Solar.

ABSTRACT
Method for determining the efficiency of shading devices
The efficient control of solar energy can significantly impact the building`s energy
efficiency. Understanding the shadowing behavior of shading devices in relation to
variations of intensity and incidence period of solar radiation throughout the year is
one of the main criteria to define the most appropriate shading device and determine
the consequences on the building`s thermal performance. This study establishes a
standardized method to determine the shadowing behavior of external shading
devices throughout the year, and introduces a practical tool, for evaluating the
efficiency of these elements, in order to assist the shading devices` design.
Simulations were made with the Energy Plus software considering the latitude of the
analyzed location in order to determine the incident beam solar radiation on a vertical
surface without shading and the reduction of incident solar energy with seven typical
models of shading devices applied. Eight solar orientations and twelve "reference
days" throughout the year without clouds were considered. Analyzing the city of São
Paulo – Brazil as an example of the method application, among the conclusions
drawn it is emphasized that to the east and west directions, the horizontal shading
device is more effective than the vertical, especially during the summer.
Keywords: Shading devices; efficiency; solar radiation intensity.
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1

INTRODUÇÃO
Existem diversos critérios para selecionar a proteção solar mais adequada

ao projeto de arquitetura. Os dispositivos de sombreamento influenciam na
iluminação natural, principalmente quando superdimensionados, podem alterar o
campo visual do usuário ao limitar a vista externa, e modificar a acústica do
ambiente em relação as fontes de ruído externas. As tecnologias e materiais de
construção da proteção solar podem sobrecarregar a estrutura do edifício, acelerar
patologias nas fachadas, refletir a radiação solar direta e difusa, impedir as trocas
térmicas por convecção na superfície externa e até mesmo não serem viáveis
economicamente. Assim como no projeto de arquitetura diversos parâmetros devem
ser levados em consideração para a tomada de decisão do projeto de dispositivos
de sombreamento.
Um dos critérios fundamentais a ser considerado para o projeto de proteções
solares é a eficiência do sombreamento em função da quantidade de radiação solar
que o dispositivo impede de incidir sobre a abertura. Janelas sem sombreamento
podem admitir quantidades significativas de radiação solar em ambientes, causando
problemas visuais, como o brilho intenso da iluminação natural, e térmicos com
consequências no conforto do usuário. O controle eficiente da incidência de energia
solar nas edificações contribui tanto para a melhoria do seu desempenho térmico,
quanto para o aproveitamento da luz natural. Esses fatores são associados à
eficiência energética dos edifícios, que são fundamentais no âmbito da
sustentabilidade do ambiente construído. Isso é destacado em diversos trabalhos
que apresentam os resultados de pesquisas onde se avaliaram a influência das
proteções solares no consumo de energia por sistemas de ar-condicionado e no
conforto térmico dos usuários (TZEMPELIKOS; ATHIENITIS, 2006; DATTA, 2001;
PALMERO-MARRERO; OLIVEIRA, 2009; GUPTA; RALEGAONKAR, 2010). Porém
os estudos consideram distintas condições em relação ao clima, tipologias de
sombreamento, orientações solares, cargas térmicas e principalmente diferentes
características construtivas do edifício. Os resultados são, na maioria das vezes,
demonstrados em eficiência energética do edifício, com influência de outras varáveis
dos ambientes, e dessa maneira não é feita uma análise considerando o efeito
isolado da eficiência de proteções solares no sombreamento de aberturas.
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Florides et al. (2002) estudaram o efeito do comprimento do beiral na
demanda de energia. Eles descobriram que um beiral horizontal maior reduziu a
demanda de refrigeração porém aumentou a demanda de aquecimento. As cargas
térmicas de cada edifício e as diferentes características climáticas ao longo do ano
de cada lugar demandam por eficiências de sombreamento apropriadas. Uma
proporção maior de sombreamento (maior eficiência do dispositivo) não significa
necessariamente um ambiente mais confortável. Dependendo do uso do edifício, da
ocupação e cargas térmicas, e da época do ano é adequado admitir ou impedir o
ganho de calor solar através da abertura no ambiente. Desse modo um padrão para
demonstrar a eficiência mensal de sombreamento ao longo do ano e do dia
responde ao critério da eficiência em função das variações no período e na
intensidade da radiação solar. A determinação da eficiência em relação à diminuição
de radiação solar incidente sobre uma superfície é um dos parâmetros para associar
com outros critérios ao selecionar a proteção solar mais adequada para o projeto.
O método usual da máscara de sombreamento apresentado por Olgyay
(1962) permite a avaliação de uma proteção solar e, utilizado o processo inverso,
para propor o desenho de um dispositivo de sombreamento. Com os dados
climáticos de temperatura externa do local, desenha-se na carta solar a linha de
sombra desejável. Os ângulos limites de sombreamento da proteção solar são então
traduzidos

para

o

transferidor

de

ângulos

resultando

em

máscaras

de

sombreamento. Ao sobrepor a máscara de sombreamento da proteção solar à carta
solar obtém-se os períodos em que o sol indesejável é sombreado. A proteção solar
é considerada eficiente quando sombreia o máximo possível do Sol indesejável e,
simultaneamente, o mínimo do restante. Porém esses princípios não são
quantificáveis pelas máscaras visto que a análise gráfica é apenas visual. Dutra
(1994) identificou que a forma mais tipicamente utilizada do método (sombreamento
total) pode superdimensionar a proteção solar e influenciar no desempenho visual e
lumínico da abertura. O método não considera a variação horária e diária da
intensidade de radiação solar incidente sobre a superfície (abertura) avaliada e leva
em conta apenas se a abertura está sombreada ou não. É fundamental para se
definir a eficiência das proteções solares um método que responda à complexidade
do cálculo de porcentagens de área sombreada associado as variações de
intensidade da radiação solar incidente sobre a abertura avaliada.
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Cho, Yoo e Kim (2014) apresentam uma análise de eficiência do
sombreamento de proteções solares. Para isso uma janela de referência foi definida
e modelos de proteções solares (verticais e horizontais), com variações
dimensionais cada, foram aplicados à janela de referência para três orientações
solares (sul, leste e oeste). A incidência de radiação solar direta é simulada apenas
de maio a setembro, quando a ocorrência de carga de resfriamento é esperada, sem
avaliar a influência dos dispositivos de sombreamento nos outros meses do ano. Os
dados de radiação solar utilizados para as simulações são de um ano típico do lugar
com as variações de nebulosidade. As nuvens causam a maior atenuação da
radiação, porém são imprevisíveis e não é possível determinar sua localização,
tamanho e espessura, por isso podem mascarar o efeito das proteções solares. São
utilizados como resultado os totais de radiação direta incidente durante todo o mês,
o que encobre o padrão de incidência durante o dia e não demonstra as horas em
que a proteção solar é eficiente.
Entender o comportamento do sombreamento das proteções solares em
relação às variações na intensidade e no período de incidência da radiação solar ao
longo do ano é um passo fundamental para que o projetista possa determinar suas
consequências finais no consumo de energia, no conforto e no desempenho térmico
e lumínico da edificação.

1.1

Objetivo
Este trabalho foi desenvolvido com o objetivo de: estabelecer um

procedimento padronizado para determinar a eficiência de proteções solares ao
longo do ano; e apresentar uma ferramenta online para a comparação e avaliação
da eficiência de modelos típicos de proteções solares. A eficiência do sombreamento
em função da quantidade de radiação solar que o dispositivo impede de incidir sobre
a abertura é um dos critérios fundamentais a ser considerado para o projeto de
proteções solares.
O procedimento foi desenvolvido com o intuito de ser replicado por
profissionais da área para auxiliar na concepção de dispositivos de sombreamento.
O método pode ser aplicado para qualquer tipo de edificação, durante as etapas
iniciais de projeto, ou em etapas mais avançadas no detalhamento de proteções
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solares. Já a ferramenta foi estabelecida com o propósito de conceder ao projetista,
durante as etapas iniciais de projeto, a compreensão do comportamento do
sombreamento de proteções solares típicas sem a necessidade de simulação.
Esse processo é fundamental para entender o comportamento do
sombreamento ao longo do ano em relação as variações do período de incidência e
da intensidade da radiação solar direta provocadas pelos movimentos de rotação da
Terra e sua órbita em torno do sol. Este é um passo essencial antes de relacionar o
sombreamento com a eficiência energética e o conforto ambiental do edifício.
O objetivo complementar é demonstrar a aplicação do procedimento
padronizado e da ferramenta desenvolvida ao avaliar a eficiência das proteções
solares para a cidade de São Paulo. A cidade foi selecionada por se tratar de uma
das maiores da América Latina com uma quantidade significativa de edificações
projetadas geralmente sem dispositivos de sombreamento.

1.2

Estrutura do trabalho
Para estabelecer o método de determinação da eficiência de proteções

solares a pesquisa procurou identificar as qualidades e limitações de estudos que:
relacionaram a utilização de proteções solares com a eficiência energética de
edifícios, determinaram a influência da intensidade de radiação solar no conforto
térmico em ambientes, e trabalhos que procuraram apresentar métodos de
determinação e avaliação da eficiência de proteções solares.
As principais questões que configuram o método são descritas e justificadas
para a sua reprodução. São demonstradas as definições de projeto que serão
avaliadas em relação à: latitude, orientação solar, superfície de referência e
proteções solares. E são especificadas as padronizações do método sobre:,
software de simulação, período, dados de radiação solar, aplicação e obtenção dos
resultados. Em seguida são detalhados os conteúdos da ferramenta sobre:
superfície de referência, sintetização de formas típicas de proteções solares,
orientações solares, interface e resultados. A utilização da ferramenta é então
demonstrada para avaliar a eficiência de proteções solares na cidade de São Paulo.
O trabalho conclui com as qualidades do método e da ferramenta
desenvolvidos e destacando alguns resultados relevantes de eficiência das
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proteções solares para São Paulo, principalmente os divergentes do método usual
de avaliação e as “receitas” de soluções de proteção solar repetidamente
recomendadas sem a avaliação necessária.

2

A IMPORTÂNCIA DAS PROTEÇÕES SOLARES E AS FORMAS DE
AVALIAÇÃO

2.1

Influência de proteções solares na eficiência energética de edifícios
A radiação solar incidente em edifícios tem fortes consequências sobre os

aspectos visuais e térmicos. Dispositivos de sombreamento podem influenciar os
níveis de iluminação natural em um prédio e a vista para o ambiente externo, reduzir
as cargas térmicas solares, e modificar as trocas térmicas da envoltória do edifício.
Portanto, as proteções solares afetam o consumo de energia do edifício para
iluminação, aquecimento e refrigeração, e também o conforto visual e térmico dos
ocupantes. Segundo Tzempelikos e Athienitis (2006) o controle eficiente da
incidência da energia solar nas edificações pode impactar significativamente a sua
eficiência energética.
Segundo Bellia et al. (2014) as proteções solares permitem controlar a
entrada de luz natural em edifícios, contribuindo assim para evitar fenômenos de
desconforto, como o brilho intenso da iluminação natural. No entanto, a consequente
redução dos níveis de luz do dia pode determinar um aumento no consumo de
energia para iluminação elétrica. Portanto, há também a necessidade de uma
adequação entre a economia de energia e questões de bem-estar dos usuários. Os
estudos sobre o efeito das proteções solares no uso de energia anual demonstram
que

os

dispositivos

de

sombreamento

podem

diminuir

os

requisitos

de

condicionamento do ar, mas, ao mesmo tempo podem aumentar o consumo de
aquecimento dada a redução de ganhos solares.
Bellia et al. (2014) apresentam uma análise crítica de estudos que
propuseram avaliar os efeitos de dispositivos de sombreamento e deduzem que não
existe um procedimento padronizado para determinar a eficiência de proteções
solares pois os artigos analisados consideraram diferentes condições em relação ao
clima,

tipologias

de

sombreamento,

orientações

solares,

e

principalmente

características construtivas do edifício e metodologia utilizada. Bellia et al. (2014)
continuam demonstrando que há um falta de uniformidade entre os estudos,
considerando que não é estabelecido o protocolo para realizar essas análises. Isto
significa que os resultados não podem ser comparados uns com os outros, uma vez
que eles diferem-se em: características do ambiente simulado ou real estudado;
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metodologia; software utilizado; e parâmetros considerados para avaliar o
desempenho do sistema de sombreamento.
É possível citar diversos trabalhos que avaliaram a influência das proteções
solares no consumo de energia por sistemas de ar-condicionado e no conforto
térmico dos usuários como Tzempelikos e Athienitis (2006); Datta (2001); PalmeroMarrero e Oliveira (2009); Gupta e Ralegaonkar (2010); Florides et al. (2002). Todos
demonstram a importância da utilização de proteções solares e suas consequência
na eficiência energética e conforto ambiental dos edifícios, porém não é feita uma
análise considerando o efeito isolado da eficiência da proteção solar no
sombreamento de aberturas. Na maioria deles as mais variadas características dos
ambientes, materiais de construção, tipos de vidro e ocupação dos espaços são
levados em conta, o que pode mascarar o efeito das proteções solares e inviabilizar
a aplicação para outras situações de projeto.
Um método que padronize os resultados, que demonstre o comportamento
do sombreamento ao longo de todo o ano, e que apresente a eficiência discriminada
das proteções solares sem levar em conta as características construtivas é
fundamental antes de relacionar com o efeito na eficiência energética e conforto
ambiental do edifício.

2.2

Efeitos da radiação solar no ambiente
Segundo Arens (2015) são três os problemas térmicos causados pela

admissão de grandes quantidades de radiação solar em ambientes: o primeiro é que
na maioria dos edifícios o ganho de calor da radiação solar tem que ser removido
por ar-condicionado com uso intensivo de energia. O segundo é que o ganho de
calor solar nas zonas ocupadas é muito variável e difícil de controlar: na tentativa de
manter sob controle a temperatura das áreas com incidência solar, as áreas
adjacentes estão susceptíveis a serem super-resfriadas. A terceira questão é que a
radiação solar incidindo sobre os ocupantes afeta diretamente seu conforto térmico.
O calor solar absorvido e liberado na pele e na roupa tem que ser compensado por
temperaturas do ar e de superfícies mais baixas ao redor do corpo para que o
ocupante mantenha-se em conforto. A compensação da temperatura pode ser
substancial e além da capacidade de correção de sistemas de resfriamento
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convencionais. Arens (2015) afirma que esta terceira questão recebeu pouca
atenção na concepção ou avaliação de edifícios.

2.3

Efeitos da radiação solar no conforto térmico
A radiação solar pode ser uma fonte de insatisfação em edifícios , quando as

pessoas estão ao lado de janelas, e ao ar livre. O parâmetro ambiental mais
significativamente afetado pela radiação solar é a temperatura média radiante.
“Devido à natureza da luz solar, a sua combinação de UV, radiação visível e IV e em
particular a sua propriedade direcional, índices tradicionais não podem incorporar
totalmente o seu efeito no cálculo da temperatura média radiante. É, portanto,
importante compreender o efeito de radiação solar direta no conforto térmico
humano.” (HODDER; PARSONS, 2006)
Segundo Hodder e Parsons (2006) muitos estudos sugerem que a radiação
solar direta deve ser considerada como uma componente radiante individual ao
calcular o seu efeito em seres humanos, ao invés de uma componente dentro da
temperatura média radiante.
Estudos

que

investigaram

os

efeitos

da

radiação

solar

sobre

a

termorregulação usaram duas técnicas principais: (a) medição de respostas
fisiológicas e (b) respostas de manequins térmicos à radiação solar. Nesse sentido
Hodder e Parsons determinaram a relação entre nível e características de radiação
solar a que as pessoas estão expostas e o desconforto que provoca. Hodder e
Parsons pesquisaram a relação entre radiação solar simulada e o conforto térmico
em três estudos para demonstrar: os efeitos da intensidade da radiação solar direta
simulada (1); os efeitos dos espectros diferentes de radiação (2); e as respostas
térmicas humanas da radiação sobre diferentes tipos de vidro (3). No estudo 1
indivíduos foram expostos a quatro níveis de intensidade da radiação solar direta
simulada (0, 200, 400 e 600 W/m2). No estudo 2 indivíduos foram expostos a quatro
espectros diferentes de radiação solar com mesma intensidade (400 W/m2). No
estudo 3 indivíduos foram expostos à radiação solar simulada (1000 W/m2) através
de quatro tipos de vidro. Os resultados se deram em classificações de sensações
térmicas, conforto, viscosidade e temperatura média da pele. A pesquisa identificou
uma relação linear entre o nível de radiação solar simulado e a classificação de
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sensação térmica na escala ISO. Um aumento na sensação térmica de uma unidade
na escala foi encontrado para um aumento da exposição de cerca de 200 W/m2.
Para a exposição de 400 W/m2 de radiação solar simulada no corpo, a pesquisa
identificou que o conteúdo espectral da radiação não teve efeito significativo na
sensação térmica. Já para uma exposição de 1000 W/m2 de radiação solar simulada
através de quatro tipos de vidro, os sujeitos foram expostos à radiação ao longo de
um intervalo de níveis e conteúdo espectral. Nessas condições o nível de radiação e
não o conteúdo espectral determinou a resposta da sensação térmica. A pesquisa
também identificou que medições de temperatura média da pele apoiam a conclusão
de que o nível de radiação solar é a principal determinante do conforto térmico.
2.3.1 Ferramentas para avaliar os efeitos da radiação solar no conforto térmico
De acordo com a Enciclopédia de Referência de Entrada e Saída do
EnergyPlus (2013) a temperatura média radiante, calculada no software, em graus
Celsius de um ambiente é uma medida dos efeitos combinados de temperaturas das
superfícies internas deste espaço. Especificamente é a área de superfície
multiplicada pela emissividade média ponderada das temperaturas de superfície
internas da zona interior, em que a emissividade é absorção térmica da camada de
material de cada superfície. Ou seja, a temperatura média radiante calculada no
software Energy Plus não leva em consideração a incidência direta de radiação solar
sobre o ponto avaliado. Ela considera apenas a incidência de sol na influência da
temperatura da superfície. Difere-se portanto da informação de medição com globo
escuro para a temperatura média radiante se este estiver sendo atingido por um
feixe de radiação direta do sol.
Segundo Arens (2015) não há prontamente ferramentas disponíveis para
prever o efeito da radiação solar incidindo diretamente nos ocupantes em edifícios e
potenciais desenvolvedores de tais ferramentas podem ter sido desencorajados pela
complexidade da tarefa: identificar a posição de um ocupante, determinar a posição
do feixe de radiação solar sobre superfícies de ambientes internos, determinar o
sombreamento e reflexão do mobiliário, e identificar o efeito da altitude solar e
azimute na forma não cilíndrica do corpo do ocupante. Modelos de dispersão solares
ainda não têm sido associados a modelos termofisiológicos e de conforto. Para o
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futuro próximo, projetistas vão precisar de uma maneira para rapidamente calcular
as consequências de diferentes níveis de incidência de radiação solar no conforto,
picos de carga de resfriamento, e uso de energia. O pico de carga de resfriamento e
as consequências energéticas devem ser quantificados pela quantidade que a
temperatura do ambiente teria de ser reduzida para compensar o calor solar incidido
no ocupante. As variáveis solares de controle do projetista seriam: a presença ou
ausência de luz solar sobre o ocupante, a extensão da área do corpo da pessoa
exposta ao sol direto, e a intensidade da radiação solar após a filtragem através de
janelas e mobiliário.

2.4

Métodos de avaliação da eficiência de proteções solares
Alguns trabalhos apresentam métodos de determinação da eficiência de

proteções solares e avaliação considerando o efeito individual do sombreamento
sem considerar as características construtivas dos edifícios. As qualidades e
limitações destes trabalhos são descritas para o desenvolvimento do método
exposto nesta dissertação (Figura 1).
Figura 1 -

Diagrama de comparação de estudos que estabelecem a eficiência de
proteções solares.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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2.4.1 Método usual da máscara de sombreamento
O método usual da máscara de sombreamento desenvolvido por Olgyay
(1962) pode ser empregado para a avaliação de uma proteção solar ou, utilizado o
processo inverso, para propor o desenho de um dispositivo de sombreamento.
Para a avaliação, com os respectivos desenhos da abertura e da proteção
solar, calcula-se geometricamente os ângulos limites de sombreamento alfa (α), beta
(β) e gama (γ). Utiliza-se os ângulos das extremidades da abertura quando desejase analisar os períodos de sombreamento total, ou são selecionados os ângulos do
centro da abertura caso o ambiente permita sombreamento parcial. Estes ângulos
são então traduzidos para o transferidor de ângulos onde são construídas as
máscaras de sombreamento. Com os dados climáticos de temperatura externa do
local, desenha-se na carta solar a linha de sombra desejável para a latitude em
questão. Sobrepondo a máscara de sombreamento da proteção solar à carta solar
obtém-se os períodos em que o sol indesejável é sombreado.
O processo inverso também pode ser utilizado para propor um desenho para
o dispositivo de sombreamento. Ao desenhar sobre a carta solar as linhas de
sombra desejáveis a partir dos dados climáticos do local, desenha-se e os ângulos
necessários para o sombreamento total (100%) ou parcial (50%) do Sol indesejável.
Estes ângulos informam as máscaras de sombreamento que são então traduzidas
para as vistas da abertura e modeladas da melhor maneira.

2.4.1.1 Qualidades e limitações
No desenvolvimento de uma ferramenta de projeto e avaliação de proteções
solares, Dutra (1994) identificou algumas limitações do método de Olgyay (1962).
Sua pesquisa mostrou que duas proteções solares diferentes (Figura 2) possuíam o
sombreamento total (100%) idênticos e o sombreamento parcial (50%) distintos
podendo levar a resultados incoerentes.
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Figura 2 -

Máscaras de sombreamento total e parcial de duas proteções solares.

Fonte: Dutra (1994).

No método de Olgyay uma proteção solar é considerada eficiente quando
sombreia o máximo possível do Sol indesejável e, simultaneamente, o mínimo do
restante. Segundo Dutra (1994) esses princípios não são quantificáveis pelas
máscaras visto que a análise gráfica é apenas visual, devendo o profissional fazer a
leitura das proporções mascaradas e não mascaradas usando o bom senso para
identificar problemas. Dutra identificou também que a referência de sombreamento
total (100%), mais tipicamente utilizada, pode superdimensionar a proteção solar e
influenciar no desempenho visual e lumínico.
O método usual da máscara de sombreamento não considera a variação
horária e diária da intensidade de radiação solar incidente sobre a superfície
(abertura) avaliada. A latitude do lugar e o período do ano determinam a geometria
solar e os ângulos de incidência do sol. A intensidade e o período de incidência da
radiação solar sobre a latitude variam ao longo do ano e do dia, em função do
movimento de rotação da Terra em torno de seu próprio eixo e sua órbita em torno
do Sol. Essa variação da geometria solar interfere na quantidade de energia solar
que incide sobre uma superfície vertical e consequentemente na eficiência dos
dispositivos de sombreamento. Além disso a orientação solar da janela também
influencia no período e na intensidade da radiação incidente (Figura 3). Diferente de
um plano horizontal o qual recebe radiação solar direta durante todo o período em
que o Sol está “visível” para o lugar, os planos verticais, dependendo da latitude, da
época do ano, da hora e da sua orientação, limitam o período de insolação.
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Figura 3 -

Intensidade da radiação solar incidente por hora plotado sobre a carta solar
para um plano horizontal e um vertical para a latitude da cidade de São Paulo.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Utilizando o resultado final do método desenvolvido nesta pesquisa para
demonstrar o total diário de radiação solar incidente sobre uma superfície ao longo
do ano, é possível quantificar os resultados da Figura 3 e avaliar a diferença da
quantidade de radiação solar direta incidente em uma superfície horizontal e em
uma vertical com orientação solar oeste: Figura 4.
Figura 4 -

Total diário de radiação solar direta incidente em um plano horizontal e um
vertical.

Fonte: Elaborado pelo autor.

No sombreamento total (100%) do método de Olgyay, ao avaliar um único
ponto, na extremidade da superfície da janela, este ponto está ou não está em
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sombra. No sombreamento parcial do método, ao avaliar na superfície da janela dois
pontos, um na sua extremidade e outro no meio da abertura, a sombra da superfície
já é dividida em 50%, visto que um ponto pode estar na sombra e o outro não.
Dessa maneira, para uma superfície dividida em infinitos pontos, apenas parte pode
estar sombreada para um determinado ângulo do céu, o que requer uma complexa
série de valores de porcentagem de sombreamento da superfície para as variações
horárias e diárias da geometria solar.
A diferença de uma máscara de sombreamento de um ponto na superfície e
de infinitos pontos (Figura 5) influencia no resultado da avaliação de sombreamento.
A complexidade das porcentagens de área sombreada para cada intervalo de tempo
associado a variação da intensidade de radiação solar incidente sobre a abertura é
fundamental para se determinar a eficiência dos dispositivos de sombreamento.
Figura 5 -

Máscaras de sombreamento de duas proteções solares com divisão da janela
em mais pontos de avaliação e com a intensidade da radiação solar direta
incidente para a latitude da cidade de São Paulo.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Na avaliação de sombreamento pelo método usual de Olgyay, com apenas
um ponto na superfície, é possível notar que a proteção solar Direita tem eficiência
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apenas durante uma parte do inverno, já a proteção solar Esquerda não demonstra
nenhuma eficiência sem sobrepor a máscara de sombra sobre o percurso do sol ao
longo do ano. Ao dividir em mais pontos a superfície e plotar sobre o gráfico o
sombreamento de cada ponto é possível notar a influência da proteção solar
Esquerda durante o período de verão e uma grande influência da proteção solar
Direita durante o inverno. Ao sobrepor a mancha de intensidade da radiação solar
incidente para a superfície sem sombreamento, é possível presumir a complexidade
da tarefa para se determinar a eficiência de cada dispositivo.
Utilizando novamente o resultado final do método desenvolvido nesta
pesquisa, é possível quantificar os resultados da Figura 5 e determinar a eficiência
das duas proteções solares verticais em relação a mesma superfície sem
sombreamento com orientação solar oeste: Figura 6. A proteção solar Direita, apesar
de não apresentar eficiência pelo método usual da carta solar, tem maior eficiência
que a Esquerda durante os meses de verão.
Figura 6 -

Eficiência de duas proteções solares considerando a intensidade da radiação
solar direta incidente ao longo do ano e a precisão da porcentagem de
sombreamento.

Fonte: Elaborado pelo autor.

24

2.4.2 Avaliação de sombreamento de Cho, Yoo e Kim
Cho, Yoo e Kim (2014) apresentam uma análise integrada de iluminação
natural, sombreamento, performance energética e viabilidade econômica para o
projeto de proteções solares na concepção de um edifício. O estudo inicia pela
avaliação da eficiência de dispositivos de sombreamento externos a partir da
redução da radiação solar direta incidente na janela influenciada pelas proteções
solares aplicadas. Para isso são extraídos do projeto um modelo base de janela
(Figura 7) e três orientações solares das fachadas (sul, leste e oeste). Cinco tipos de
proteções solares (verticais e horizontais) com três variações dimensionais cada
(tamanho das aletas e espaçamento) são aplicadas ao modelo base de janela com o
objetivo de se comparar a eficiência entre elas e a abertura sem sombreamento
(Figura 8).
Figura 7 -

Modelo base de janela e as três orientações para a avaliação.

Fonte: Cho; Yoo; Kim (2014)
Figura 8 -

Tipos de proteções solares avaliadas e suas variações dimensionais.

Fonte: Cho; Yoo; Kim (2014)
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As combinações de proteção solar, modelo base de janela e orientação solar
são simuladas no software Ecotect para se determinar as somas mensais da
radiação solar direta incidindo na janela de maio à setembro, quando a ocorrência
de carga de resfriamento é esperada. As maiores reduções mensais de radiação
solar direta incidente, comparadas ao modelo base de janela sem sombreamento,
são selecionadas para as avaliações posteriores de iluminação natural, eficiência
energética, e estudo de viabilidade econômica.
Os dispositivos de sombreamento mais eficientes foram selecionados
através da simulação de sombreamento e iluminação natural e aplicados ao projeto
do edifício para a simulação termo-energética. A avaliação do sombreamento foi
realizada independentemente, e os valores resultantes não foram diretamente
utilizados nas simulações termo-energéticas do edifício. A simulação filtrou a
performance de sombreamento para determinar as proteções solares que
respondiam as necessidades específicas de desempenho para o projeto.
Após selecionar a proteção solar adequada foi analisada a viabilidade
econômica, levando em consideração os custos de energia de resfriamento e os
custos de instalação inicial. Por último, a possibilidade de instalação dos dispositivos
de sombreamento exteriores foi avaliada qualitativamente, através da produção de
modelo em tamanho real, teste de pressão do vento, e análise de vibração.

2.4.2.1 Qualidades e limitações
O método descrito por Cho, Yoo e Kim (2014) apresenta qualidades e
limitações que influenciaram diretamente o método desenvolvido nesta dissertação.
O estudo introduz a intensidade da radiação solar e a precisão dos percentuais de
sombreamento pelo intervalo de tempo, com a utilização da simulação, para
estabelecer a eficiência das proteções solares.
A avaliação da eficiência das proteções solares é feita apenas de maio a
setembro quando a ocorrência da carga de resfriamento é esperada para o lugar
analisado, e não é avaliada a influência dos dispositivos de sombreamento nos
outros meses do ano. Segundo Florides et al. (2002) uma proteção solar pode
reduzir a demanda de refrigeração porém aumentar a demanda de aquecimento. Os
diferentes usos, as cargas térmicas de cada edifício e as diferentes características
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climáticas ao longo do ano de cada lugar demandam por eficiências de
sombreamento apropriadas. Dependendo da situação e da época do ano é
adequado admitir ou impedir o ganho de calor solar através da abertura no
ambiente. Desse modo um padrão para ilustrar a eficiência mensal em obstruir a
incidência de radiação solar ao longo de todo o ano é um dos critérios essenciais
para a escolha de um dispositivo de sombreamento adequado.
O estudo introduz os valores de intensidade da radiação solar para
determinar a eficiência das proteções solares. Porém na avaliação é utilizada a
porcentagem de redução da energia solar incidente no resultado da eficiência das
proteções solares. Dessa maneira sombrear 50% de um período com alta
intensidade da radiação solar se equipara ao sombreamento de 50% de um período
com baixa intensidade. Assim a pesquisa perde o valor de radiação direta incidente
e sua intensidade como referência, essencial para a avaliação da eficiência das
proteções solares. Se utilizar a quantidade de radiação direta incidente e a sua
redução com a utilização do sombreamento como resultado, a intensidade e
quantidade de energia solar ficam evidentes, e os meses e horas quando a radiação
solar incidi com maior intensidade podem ser melhor avaliados.
A soma da radiação solar incidente durante todo o mês, utilizada na
pesquisa como resultado, não deixa evidente como são as variações horárias e
diárias de insolação. Dessa maneira não é demonstrado o comportamento do
sombreamento ao longo do dia. Avaliar um dia típico mensal e o comportamento
horário do sombreamento é essencial para se determinar a eficiência das proteções
solares. Às vezes a proteção solar adequada é aquela que sombreia em
determinadas horas do dia.
A pesquisa utiliza nas simulações valores de radiação solar para um ano
típico do lugar com variações horárias de nebulosidade. A radiação solar incidente
sobre um lugar é atenuada pela altitude, pela presença de nuvens, vapor d`água e
quantidade e tipos de aerossóis presentes na atmosfera. As nuvens causam a maior
atenuação da radiação, porém são imprevisíveis pois não é possível determinar sua
localização, tamanho e espessura, e isso pode mascarar o efeito das proteções
solares e atrapalhar a compreensão do projetista sobre a eficiência dos dispositivos.
Dessa maneira utilizar valores de radiação solar de um clima sem nuvens é
essencial para não mascarar a eficiência das proteções solares.

3

DESCRIÇÃO DO MÉTODO PARA DETERMINAÇÃO DA EFICIÊNCIA DE
PROTEÇÕES SOLARES
As qualidades e limitações dos métodos avaliados no capítulo anterior

serviram de base para estabelecer o procedimento padronizado descrito nesta
dissertação. O objetivo do método é determinar a eficiência de proteções solares ao
longo do ano e, com isso, possibilitar a avaliação e comparação direta da eficiência
dos dispositivos de sombreamento. Foi desenvolvido com o intuito de ser replicado
por profissionais da área para auxiliar na concepção das proteções solares. O
método pode ser aplicado para qualquer tipo de edificação, durante as etapas
iniciais de projeto, ou em etapas mais avançadas no detalhamento de proteções
solares.
Para determinar a eficiência do sombreamento quanto à efetiva redução de
energia solar incidente é necessário considerar com precisão a porcentagem de
sombreamento para as variações no período de insolação e na intensidade da
radiação solar incidente ao longo do tempo. A determinação de valores
quantificáveis de eficiência de proteções solares é fundamental para entender o
comportamento do sombreamento ao longo do ano em relação as variações da
geometria solar e possibilitar a comparação de resultados de diferentes projetos.
O método foi desenvolvido com base em simulações com o software Energy
Plus para a determinação da radiação solar incidente em uma unidade de área de
superfície vertical, sem sombreamento e com a aplicação de proteções solares.
Foram selecionados doze “Dias de Referência” ao longo do ano (dia 21 de cada
mês) para as simulações, tendo em vista contemplar, com o intervalo, as variações
mensais da geometria solar e, também, os solstícios e equinócios.
A eficiência dos dispositivos foi determinada em função da sua capacidade
de redução da incidência de energia solar na superfície vertical analisada em
comparação com a situação sem sombreamento. O procedimento considera apenas
o efeito isolado das proteções solares na redução da energia solar incidente sobre a
abertura, sem levar em conta materiais, características construtivas do edifício e dos
dispositivos de sombreamento, nem ocupação e cargas térmicas do ambiente.
Dessa maneira o comportamento do sombreamento ao longo do dia e do ano pode
ser avaliado para diferentes usos e tipos de edificação, e a eficiência adequada para
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cada edificação depende das necessidades específicas de desempenho em cada
caso.
A seguir são detalhadas as definições de projeto em relação à: latitude,
orientação solar, superfície de referência e proteções solares a serem avaliadas. E
são especificadas as padronizações do método sobre: software de simulação,
período, dados de radiação solar, aplicação e obtenção dos resultados.

3.1

Projeto – latitude, orientação solar, superfície de referência e proteções
solares.
A latitude do lugar e o período do ano determinam a geometria solar e os

ângulos de incidência do sol. A intensidade e o período de incidência da radiação
solar sobre a latitude variam ao longo do ano e do dia, em função do movimento de
rotação da Terra em torno de seu próprio eixo e sua órbita em torno do Sol. Essa
variação da geometria solar interfere na quantidade de energia solar que incide
sobre uma superfície vertical e na eficiência dos dispositivos de sombreamento. A
latitude do projeto é uma das principais variáveis para a determinação da insolação
e consequentemente da eficiência de proteções solares.
Além da geometria solar, para uma posição geográfica particular, a
orientação da janela também influencia no período e na intensidade da radiação
solar direta incidente. Diferente de um plano horizontal o qual recebe radiação solar
direta durante todo o período em que o Sol está “visível” para o lugar, os planos
verticais, dependendo da latitude, da época do ano e da hora, limitam o período de
insolação.
Quando a radiação solar incide sobre a superfície de um objeto diretamente
de frente, a densidade de energia por unidade de área será muito maior do que a
radiação solar atingida a partir de um ângulo maior. Este efeito é calculado utilizando
a lei do cosseno, em que a energia radiante do Sol é multiplicada pelo cosseno do
ângulo de incidência. O ângulo de incidência é sempre calculado em relação à
normal da superfície de cada plano. A densidade de energia radiante está no seu
máximo na incidência normal, ou seja quando o ângulo de incidência se aproxima de
zero. E está no seu mínimo quando o ângulo de incidência se aproxima de 90°.
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Para a avaliação da eficiência das proteções solares durante as etapas
iniciais de projeto , a superfície definida para a simulação pode ser um plano vertical
que represente a janela ou abertura (Figura 9). Ela funciona como uma geometria de
referência para o dimensionamento dos dispositivos de sombreamento. O que deve
ser considerado são as formas e os ângulos limites de sombreamento das
alternativas de proteção solar : alfa (α), beta (β), gama (ɣ) e gama vertical (ɣ vert.).
Dessa maneira as dimensões não intervém na análise pois a comparação dos
resultados pode ser feita por unidade de área (Wh/m²). Pode-se também considerar
diferentes orientações solares da fachada se não há definição da implantação do
edifício.
Para a avaliação minuciosa da eficiência da proteção solar durante etapas
mais avançadas de projeto, a superfície de referência definida para a simulação
pode ser a própria janela do projeto com as dimensões reais (Figura 9), orientação
da fachada já definida, e os modelos de proteção solar com desenhos mais
evoluídos a serem avaliados e comparados.
Figura 9 -

Avaliação para etapas diferentes de projeto com modelos detalhados ou
formas simples de proteções solares.

Fonte: Elaborado pelo autor.

3.2

Período
As diferentes características climáticas das estações e as cargas térmicas

de cada edifício demandam por eficiências de sombreamento correspondentes.
Habitações podem demandar sombreamento apenas durante o verão enquanto
edifícios de escritório podem necessitar de sombreamento ao longo de todo o ano,
em razão das suas cargas térmicas. Assim, uma proporção maior de sombreamento
não significa necessariamente um ambiente mais confortável. Às vezes é adequado
permitir o acesso de radiação solar para aquecer o ambiente durante um período
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frio. Ao contrário, na estação quente, a radiação solar tem de ser bloqueada para
impedir o ganho de calor solar através da abertura. Desse modo um padrão para
ilustrar a eficiência mensal em obstruir a incidência de radiação solar é um dos
critérios essenciais para a escolha de um dispositivo de sombreamento adequado.
Simultaneamente é relevante tomar a decisão pelas horas do dia em que a proteção
solar é eficiente.
Para determinar o comportamento dos dispositivos de sombreamento ao
longo do ano e ao mesmo tempo demonstrar a eficiência horária das proteções
solares durante o dia, foi selecionado o dia 21 de cada mês como um “Dia de
Referência” para as simulações. Esse período contempla os solstícios e equinócios,
dias com as geometrias solares extremas, e o intervalo de um mês demonstra as
variações mensais da geometria solar. Dessa maneira o método evidencia que tanto
a insolação como o sombreamento das proteções solares não são uniformes ao
longo do ano, e nem ao longo do dia.

3.3

Software - Energy Plus e JEplus
O software Energy Plus possibilita a simulação da incidência de radiação

solar baseado na trajetória solar e na relação geométrica com a superfície avaliada
(Figura 10). Permite a determinação do período de incidência e da intensidade da
componente direta sobre uma superfície pelo intervalo de tempo determinado. Além
disso possibilita o cálculo preciso da porcentagem de área sombreada de uma
superfície vertical com o efeito de dispositivos de sombreamento.
Juntamente com o Energy Plus é utilizado o gerenciador de simulação
paramétrica JEPlus para otimização da combinação de variáveis na simulação. Com
ele é possível estabelecer para as simulações orientações solares diferentes,
variações dimensionais nos modelos de proteção solar e no tamanho das aberturas,
assim como diferentes possibilidades de projeto de dispositivos de sombreamento a
serem avaliadas, sem a necessidade de simular cada combinação de uma vez.
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Figura 10 - Diagrama de simulação da incidência de radiação solar baseado na trajetória
solar.

Fonte: Elaborado pelo autor.

3.4

Dados de radiação solar
A radiação solar incidente sobre um lugar é atenuada pela altitude, pela

presença de nuvens, vapor d`água e quantidade e tipos de aerossóis presentes na
atmosfera. As nuvens causam a maior atenuação da radiação solar, porém são
imprevisíveis pois não é possível determinar sua localização, tamanho e espessura.
Segundo Thevenard e Gueymard (2010) os ganhos de calor solar usados
para o dimensionamento de equipamentos de refrigeração em edifícios são
geralmente avaliados para condições de céu limpo, uma vez que essas são as
condições para as quais os ganhos solares tendem a ser os máximos. “O que
constitui um "céu limpo" geralmente se refere à ausência de nuvens. Ele pode variar
de condições atmosféricas com alta irradiação direta e irradiâncias difusas baixas, à
atmosferas grossas e nebulosas com menor irradiação direta e irradiâncias difusas
mais elevadas. Thevenard e Gueymard (2010) seguem mostrando que, para
algumas localidades, deve ser notado que o conceito de "céu limpo" é na verdade
mais abstração do que a realidade. Para esses locais, o que pode ser referido como
"céu limpo" representa simplesmente um "limite superior" teórico em termos de
condições de radiação solar para ser usado no cálculo de carga”.
Para o método de determinação da eficiência das proteções solares,
considerou-se céu sem nebulosidade, ou seja, na condição em que o período e a
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intensidade da radiação direta são máximos para a quantidade de aerossóis
presentes na atmosfera, mesmo que essa seja uma situação atípica para o lugar
avaliado. Isto porque o objetivo do método é demonstrar a eficiência do
sombreamento para uma situação crítica de insolação, e a imprevisibilidade das
nuvens e sua atenuação na irradiação podem mascarar o efeito das proteções
solares e atrapalhar a compreensão da eficiência dos dispositivos.
Para a obtenção dos dados de radiação solar direta utilizados no método
descrito utilizou-se o modelo de céu limpo ASHRAE Revised Clear Sky Tau Model
apresentado pela ASHRAE Handbook of Fundamentals (2009), revisto com base
nas profundidades ópticas de céu limpo específicas para cada localização para a
radiação solar direta e difusa. Os valores de profundidade óptica de céu limpo para
irradiância direta (taub) e difusa (taud) são específicos de cada lugar e variam
durante o ano (Figura 11). São inseridos no Energy Plus para os respectivos “Dias
de Referência” (21 de cada mês) no modelo solar em Design Day. Esses valores
consideram as condições locais, tais como altitude, teor de água precipitável e
aerossóis presentes na atmosfera através de levantamentos.
Quando não há esse valor para cidade em estudo pode-se utilizar o modelo
ASHRAE Clear Sky com o valor Sky Clearness “1” que proporciona valores de
radiação solar direta semelhantes ao ASHRAE Revised Clear Sky Tau Model como
é possível notar no exemplo dos totais diários de irradiância solar direta dos dias 21
de cada mês para São Paulo (Figura 17).
Figura 11 - Valores de profundidade óptica de céu limpo para irradiância direta (taub) e
difusa (taud) por mês para a cidade de São Paulo.

Fonte: ASHRAE Handbook of Fundamentals (2009)

3.4.1 Avaliação dos dados climáticos da cidade de São Paulo e modelos de céu
limpo
Com o objetivo de definir os dados de radiação solar utilizados nas
simulações do método de determinação da eficiência das proteções solares foram
examinados os arquivos climáticos com dados de radiação disponíveis para a cidade
de São Paulo.
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Existem diferentes tipos de arquivos climáticos que podem ser utilizados em
programas de simulação computacional. Foram avaliados aqui os arquivos
tipicamente usados que destacam-se no Brasil: Test Reference Year (TRY), Solar
and Wind Energy Resource Assessment (SWERA), e o International Weather for
Energy Calculations (IWEC). Na Figura 12 observa-se os totais diários de radiação
solar global incidente sobre um plano horizontal por unidade de área para todos os
dias do ano. Esse gráfico demonstra as variações diárias dos totais de radiação
influenciados principalmente pela atenuação das nuvens. Apesar da variação diária
dos valores e da diferença entre os arquivos climáticos, é possível notar uma linha
de tendência de maior intensidade nos meses de primavera e verão, e menor
intensidade durante o outono e inverno.
Figura 12 - Arquivos climáticos – total diário de irradiância solar global.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Na Figura 13 e 14 observa-se separadamente os totais diários de radiação
solar direta e difusa incidente sobre um plano horizontal por unidade de área
provenientes do total de radiação solar global. É possível notar que os valores de
radiação solar direta (Figura 13) mostram a maior variação diária, influenciada por
dias limpos ou com alta nebulosidade e chuva, mas apresentam uma linha de
tendência para os valores máximos parecida com aquela da radiação solar global.
No gráfico dos totais diários de radiação solar difusa (Figura 14) é possível notar
menor variação diária e a mesma linha de tendência influenciada pelo movimento da
terra em torno do Sol. A maior contribuição dos totais de radiação solar global advém
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da radiação direta, enquanto a difusa apresenta valores mais baixos. Ao selecionar
os dias com valores máximos de radiação solar global por mês, estes serão os
mesmos das máximas de radiação solar direta por mês. Essa contribuição da
radiação solar direta chega em média a 80% do valor total de radiação global, como
é possível notar na Figura 15. Dessa maneira determinou-se avaliar no método
apenas a radiação solar direta, maior influência da radiação solar incidente, devido
sua intensidade e propriedades direcionais previsíveis.
Figura 13 - Arquivos climáticos – total diário de irradiância solar direta.

Fonte: Elaborado pelo autor.
Figura 14 - Arquivos climáticos – total diário de irradiância solar difusa.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Figura 15 - Arquivos climáticos – % de radiação solar direta do total diário de irradiância
solar global.

Fonte: Elaborado pelo autor.

A atenuação da radiação solar pelas nuvens é observada na Figura 16 na
comparação, entre arquivos climático e modelos de céu limpo, na incidência de
radiação solar horária durante o dia 21 de outubro. Pode-se observar que o perfil
horário dos arquivos climáticos IWEC e SWERA demonstram uma tendência inicial
como todos os outros, porém apresentam uma brusca redução em determinada hora
do dia com a presença de nuvens, efeito similar ao da presença de proteções
solares. Esse mascaramento poderia acontecer ao avaliar a eficiência de proteções
solares utilizando arquivos climáticos com a presença de nuvens. O arquivo climático
IWEC é mais representativo ainda porque depois da atenuação das nuvens os
valores voltam aos limites superiores de radiação para um dia sem nuvens. Portanto
optou-se, para o método descrito nesta dissertação, pelo modelo de céu limpo
apresentado pela ASHRAE Handbook of Fundamentals (2009) para a obtenção dos
dados de radiação solar direta.
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Figura 16 - Arquivos climáticos – Irradiância solar global incidente por hora – 21/Out.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Na Figura 17 é possível observar a comparação dos totais diários de
irradiância solar global, dos dias com radiação solar global máxima por mês dos
arquivos climáticos em comparação com os dias 21 de cada mês nos modelos de
céu limpo. Os modelos de céu limpo analisados foram: o Sky Clearness com valor 1
descrito pela ASHRAE, o ASHRAE Tau Model descrito pelo ASHRAE Handbook of
Fundamentals (2009), e os valores de céu limpo para a cidade de São Paulo
disponibilizados pelo Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas
(IAG). Nota-se que tanto os valores das máximas mensais dos arquivos climáticos
quanto os valores dos modelos de céu limpo são equivalentes. Portanto optou-se
pelos modelo mais atualizado da ASHRAE, o Tau Model, para ser inserido no
programa de simulação.
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Figura 17 - Arquivos climáticos e modelos de céu limpo – total diário de irradiância solar
global dos dias com radiação solar global máxima por mês.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Na comparação apenas entre os modelos de céu limpo (Figuras 18, 19, 20)
é possível notar, entre os modelos, que todos os valores de radiação solar global,
direta e difusa são similares, o que permite usar qualquer modelo na falta de
informações de radiação solar para o determinado lugar que não possua os valores
de radiação descritos na ASHRAE Handbook of Fundamentals (2009).
Figura 18 - Modelos de céu limpo – total diário de irradiância solar global dos dias 21 de
cada mês.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Figura 19 - Modelos de céu limpo – total diário de irradiância solar direta dos dias 21 de
cada mês.

Fonte: Elaborado pelo autor.
Figura 20 - Modelos de céu limpo – total diário de irradiância solar difusa dos dias 21 de
cada mês.

Fonte: Elaborado pelo autor.

3.5

Obtenção dos resultados / aplicação do método
Com a padronização do método (Figura 21) em relação ao software de

simulação, dados de radiação solar, período; e as definições de projeto a serem
avaliadas: latitude, orientação solar, superfície de referência e proteções solares é
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possível efetuar as simulações para a determinar a eficiência dos dispositivos de
sombreamento.
Figura 21 - Diagrama da estrutura do método.

Fonte: Elaborado pelo autor.

3.5.1 Determinação da radiação solar incidente sem as proteções solares por
orientação
Incialmente é simulada a radiação solar direta incidente ao longo do ano
sobre a superfície de referência sem sombreamento (Figura 22) para a latitude e
orientação solar a serem avaliadas. A simulação é efetuada para os doze “Dias de
Referência” (21 de cada mês) e os resultados são os valores de radiação solar
incidente (Wh/m²) para as 24 horas de cada dia. Esses valores horários da radiação
solar direta incidente (Wh/m²) são mostrados em gráficos dos três “Dias de
Referência” com as geometrias solares extremas (solstício - 21/dezembro; equinócio
- 21/março; solstício - 21/junho) para demonstrar a variação horária da incidência
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solar ao longo do dia. Para demonstrar a variação da incidência solar ao longo do
ano somam-se os totais diários de radiação solar direta incidente por hora (Wh/m²)
na superfície vertical, para o dia 21 de cada mês do ano, que são então
apresentados em um gráfico mensal dos totais diários.
Figura 22 - Diagrama de simulação da incidência de radiação ao longo do ano para os 12
“Dias de Referência” sem proteção solar.

Fonte: Elaborado pelo autor.

3.5.2 Determinação da radiação solar incidente com as proteções solares por
orientação
Após estabelecer a quantidade de energia solar incidente por orientação são
determinadas as eficiências das proteções solares ao longo do ano por orientação
solar para a latitude em estudo através do mesmo procedimento anterior. Dessa vez
as simulações são realizadas com a presença das proteções solares a serem
avaliadas (Figura 23).
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Figura 23 - Diagrama de simulação da incidência de radiação solar ao longo do ano para
os 12 “Dias de Referência” com a proteção solar a ser avaliada.

Fonte: Elaborado pelo autor.

A eficiência dos dispositivos é determinada em função da sua capacidade de
redução da incidência de energia solar na superfície vertical analisada. A curva da
radiação solar incidente sem proteção solar por orientação é o máximo de radiação
que a fachada pode receber para o período e latitude definidos, e funciona portanto
como a linha de base para a avaliação.
A redução da insolação pela aplicação dos dispositivos de sombreamento
pode ser vista por hora durante os “Dias de Referência” representativos com as
geometrias solares extremas (solstício - 21/dezembro; equinócio - 21/março;
solstício - 21/junho) e ao longo do ano com os totais diários de radiação solar direta
incidente.

4

FERRAMENTA ON-LINE DE AVALIAÇÃO DA EFICIÊNCIA DE PROTEÇÕES
SOLARES
O método descrito possibilita a determinação da eficiência de proteções

solares, ao longo do ano, em função de quantificar a incidência de radiação solar
sobre uma abertura com e sem a influência de dispositivos de sombreamento. O
total diário de radiação solar incidente e a radiação solar incidente por hora são
valores quantificáveis que possibilitam a comparação direta da eficiência de
dispositivos de sombreamento para as variações horárias e mensais da geometria
solar.
A partir da padronização do método foi desenvolvida uma ferramenta online
para a comparação e avaliação da eficiência de formas típicas de proteções solares
e suas variações dimensionais. O intuito é conceder ao projetista, durante as etapas
iniciais de projeto, a compreensão do comportamento do sombreamento de
proteções solares para a latitude e orientação desejadas.
A ferramenta é uma base de dados on-line com os resultados pré-simulados
de eficiência de diferentes modelos de proteção solar para as orientações solares
estabelecidas e diversas latitudes. A base de dados de cada latitude é composta
pelo resultado da simulação de incidência da radiação solar para 24 horas, durante
12 “Dias de Referência”, de 100 modelos diferentes de proteção solar mais a
superfície sem sombreamento, para 8 orientações solares diferentes. Totalizando
assim 232.704 resultados por latitude (Figura 24).
A ferramenta organiza e demonstra de forma didática em quatro gráficos a
eficiência das proteções solares, ao longo do ano e dos “Dias de Referência”
representativos, sem a necessidade da simulação. A avaliação pode ser feita para a
eficiência da proteção solar durante todo o dia, ou para o horário do dia que o
dispositivo sombreia.
Isso foi possível com a sintetização de sete modelos de proteção solar que
abrangem as formas básicas dos dispositivos de sombreamento tipicamente
utilizados em edifícios. O comportamento do sombreamento proporcionado por estes
modelos demonstra a sua influência no sombreamento horário e mensal, e levam à
compreensão do padrão de sombreamento de cada forma típica. Já as variações
dimensionais dos tipos demonstra o quanto cada alteração da dimensão é mais
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eficiente para as diferentes épocas do ano e o período do dia. A compreensão do
comportamento do sombreamento para as variações da geometria solar é um dos
critérios fundamentais para o projeto de proteções solares.
A seguir são detalhadas as definições da ferramenta sobre: superfície de
referência, a sintetização de formas básicas de proteções solares, orientações
solares, interface e resultados.
Figura 24 - Diagrama da estrutura da ferramenta.

Fonte: Elaborado pelo autor.

4.1

Superfície de referência
A superfície de referência definida para a simulação é vertical, e representa

uma janela ou abertura. Possui um metro de largura por um metro de altura porém,
suas dimensões não intervém na análise pois a comparação dos resultados é feita
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por unidade de área (Wh/m²). Dessa maneira não importa o tamanho real da
abertura, apenas as suas proporções em relação ao dispositivo de sombreamento. A
superfície

funciona

apenas

como

uma

geometria

de

referência

para

o

dimensionamento das proteções solares, e o que deve ser considerado são os
ângulos limites de sombreamento da proteção solar: alfa (α), beta (β), gama (ɣ) e
gama vertical (ɣ vert.). Ou seja, o usuário deve interpretar as proporções da abertura
e os ângulos limites de sombreamento do seu projeto (Figura 25) e selecionar as
opções de proteção solar disponíveis na ferramenta.
Figura 25 - Interpretação dos ângulos limites de sombreamento do projeto e as proteções
solares equivalentes da ferramenta.

Fonte: Elaborado pelo autor.

4.2

Sintetização de formas básicas de proteções solares
Foram analisados exemplos de proteções solares tipicamente utilizados em

edifícios (Figura 26) e suas formas básicas equivalentes resumidas em sete modelos
de dispositivos para as avaliações (Figura 27). São as proteções solares simples:
Horizontal, Direita, Esquerda. E as proteções solares compostas: Vertical, Horizontal
+ Direita, Horizontal + Esquerda, Horizontal + Vertical.
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Figura 26 - Exemplos de
equivalentes.

proteções

solares

analisadas

e

suas

formas

típicas

Fonte: Elaborado pelo autor.
Figura 27 - Formas típicas de proteções solares sintetizadas para a ferramenta.

Fonte: Elaborado pelo autor.

As proteções solares foram resumidas em sete modelos com o objetivo de
sistematizar as avaliações para todos os dispositivos os quais os projetos respeitem
estas formas básicas, visto que são elas que determinam os padrões de
sombreamento.
Utilizando o método desenvolvido nesta pesquisa, para determinar a
eficiência de proteções solares, comprovou-se que as proteções solares com a
mesma forma possuem o mesmo padrão de sombreamento. Já os dispositivos com
a mesma forma e os mesmos ângulos limites de sombreamento, ainda que divididos
em mais aletas, demonstram eficiências idênticas. Ao comparar a eficiência de
proteções solares horizontais (Figura 28), para a orientação solar leste em São
Paulo, com mesmos ângulos limites de sombreamento alfa (α) e gama (ɣ), e
divididos em quantidades de aletas diferentes, é possível observar a mesma
eficiência. O mesmo foi observado para as proteções solares verticais para nordeste
(Figura 29), e para as proteções solares verticais + horizontais para noroeste (Figura
30).
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Figura 28 - Eficiência de proteções solares horizontais para leste com mesmos ângulos
limites de sombreamento e variação no número de aletas.

Fonte: Elaborado pelo autor.
Figura 29 - Eficiência de proteções solares verticais para nordeste com mesmos ângulos
limites de sombreamento e variação no número de aletas.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Figura 30 - Eficiência de proteções solares verticais + horizontais para noroeste com
mesmos ângulos limites de sombreamento e variação no número de aletas.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Ao comparar a eficiência de proteções solares com mesmos ângulos limites
de sombreamento e mesma forma, porém com variação na inclinação do dispositivo
sobre a abertura, observou-se que estes demonstram o mesmo padrão de
sombreamento porém eficiências diferentes. Observa-se na Figura 31 que as
proteções solares horizontais, para a orientação solar oeste em São Paulo, com
mesmos ângulos limites de sombreamento alfa (α) e gama (ɣ) e inclinações
diferentes sobre a superfície (abertura) de referência, apresentam maior eficiência
quanto mais se inclinam sobre a janela. Ao mesmo tempo a proteção solar inclinada
que não está sobre a superfície, ou na frente dela, demonstra a mesma eficiência
daquela que não é inclinada. O mesmo foi observado para as proteções solares
verticais para leste (Figura 32). Ou seja, as proteções solares inclinadas sobre as
superfícies avaliadas apresentam eficiência idêntica a de dispositivos maiores não
inclinados sobre a abertura.
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Figura 31 - Eficiência de proteções solares horizontais para oeste com mesmos ângulos
limites de sombreamento e variação na sua inclinação sobre a abertura.

Fonte: Elaborado pelo autor.
Figura 32 - Eficiência de proteções solares verticais para leste com mesmos ângulos
limites de sombreamento e variação na sua inclinação sobre a abertura.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Para cada uma das sete formas típicas de proteção solar foram
consideradas variações dimensionais com o intuito de demonstrar a eficiência e
importância de cada dimensão (Figura 33). Assim como para as formas típicas,
modelos de proteções solares e suas dimensões foram analisados e sintetizados em
ângulos limites de sombreamento tipicamente utilizados no projeto de proteções
solares.
Para a proteção solar Horizontal foram avaliados 16 variações dimensionais
considerando quatro ângulos alfa (α) e quatro ângulos gama (ɣ). Para as proteções
solares Direita e Esquerda foram avaliados 16 variações dimensionais cada,
considerando quatro ângulos beta (β) e quatro ângulos gama vertical (ɣ vert.). Para
as proteções solares Horizontal+Direita e Horizontal+Esquerda foram avaliados 16
variações dimensionais cada considerando quatro ângulos alfa (α) e beta (β) e
quatro ângulos gama (ɣ). Para a proteção solar Vertical foram avaliados 16
variações dimensionais, considerando quatro ângulos beta (β) e quatro ângulos
gama vertical (ɣ vert.). Para a proteção solar Horizontal+Vertical foram avaliados 4
variações dimensionais, considerando quatro ângulos alfa (α) e beta (β). Totalizouse cem proteções solares diferentes nas avaliações.
Os

modelos

analisados

representam

os

seus

ângulos

limites

de

sombreamento pois o padrão de sombreamento e a eficiência do elemento é
determinada por eles. Os dispositivos de sombreamento com ângulos limites de
sombreamento idênticos, apesar de divididos em mais aletas, demonstram a mesma
eficiência ao longo do ano. Portanto o comportamento do sombreamento das 16
variações dimensionais de uma forma típica representa uma série de outras
possibilidades de projetos de proteções solares que respeitem os mesmo ângulos
limites de sombreamento. Assim como a superfície de referência, cabe ao usuário
optar pelas opções de proteção solar disponíveis na ferramenta (Figura 33) que
melhor representem as proporções de janela e dos dispositivos de sombreamento
do seu projeto a serem avaliados.

50

Figura 33 - Variações dimensionais das proteções solares avaliadas.

Fonte: Elaborado pelo autor.

4.3

Orientações solares
Com o intuito de difundir o comportamento da insolação para as diferentes

possibilidades de orientação solar de uma fachada, o método aqui descrito propõe a
simulação para oito orientações solares diferentes com variação de 45° entre elas:
N, NE, L, SE, S, SO, O, NO.

4.4

Interface da ferramenta
Após um tutorial de caracterização do método (Figura 34), a ferramenta on-

line demonstra imediatamente a tela principal de resultados (Figura 35). A eficiência
das proteções solares são demonstradas em três gráficos que apresentam valores
horários da radiação solar direta incidente (Wh/m²) para os “Dias de Referência” com
as geometrias solares extremas (solstício - 21/dezembro; equinócio - 21/março;
solstício - 21/junho). Os resultados também são expostos em um gráfico mensal dos
totais diários de radiação solar direta incidente por hora (Wh/m²) na superfície
vertical, para o 12 “Dias de Referência” (21 de cada mês).
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Figura 34 - Parte do tutorial da ferramenta on-line de eficiência das proteções solares.

Fonte: Elaborado pelo autor.
Figura 35 - Página Inicial da ferramenta on-line de eficiência das proteções solares.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Para a utilização da ferramenta basta definir a latitude mais aproximada do
lugar a ser avaliado (Figura 36), selecionar a orientação solar da fachada (Figura 37)
ou comparar a incidência para todas as fachadas sem sombreamento (Figura 38) se
o projeto ainda está nas etapas iniciais de estudo da implantação. Escolhe-se então
entre as sete formas típicas de dispositivos de proteção solar (Figura 39) e os
respectivos ângulos limites de sombreamento que melhor representem o projeto a
ser avaliado (Figura 40). O resultado pode ser visto apenas em radiação solar direta
incidente, radiação solar difusa incidente, ou a soma das duas, definida como a
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radiação global incidente (Figura 41). A comparação pode ser feita entre até 16
modelos diferentes de proteção solar entre os 100 pré-estabelecidos.
Figura 36 - Opções de latitude da ferramenta on-line de eficiência das proteções solares.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Figura 37 - Opções de orientação solar da ferramenta on-line de eficiência das proteções
solares.

Fonte: Elaborado pelo autor.
Figura 38 - Opção para avaliar a incidência de radiação solar para as oito orientações
solares sem proteção solar.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Figura 39 - Opções de formas típicas de dispositivos de sombreamento da ferramenta online de eficiência das proteções solares.

Fonte: Elaborado pelo autor.
Figura 40 - Opções de ângulos limites de sombreamento de cada forma típica de
dispositivo de sombreamento da ferramenta on-line de eficiência das
proteções solares.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Figura 41 - Opções de resultados da radiação solar incidente da ferramenta on-line de
eficiência das proteções solares.

Fonte: Elaborado pelo autor.

A eficiência dos dispositivos é determinada em função da sua capacidade de
redução da incidência de energia solar na superfície vertical analisada. A curva da
radiação solar incidente sem proteção solar por orientação é o máximo de radiação
que a fachada pode receber para o período, orientação e latitude definidos, e
funciona portanto como a linha de base para a avaliação.
A redução da insolação pela aplicação dos dispositivos de sombreamento
pode ser avaliada por hora durante os “Dias de Referência”. Dessa maneira o
usuário pode decidir pela proteção solar que: impede a incidência de radiação solar
em determinadas horas do dia, ou que sombreia nos picos de incidência da radiação
solar, e entender as variações mensais de insolação e sombreamento entre os “Dias
de Referência” com as geometrias solares extremas (solstícios e equinócio)
A eficiência ao longo do ano é avaliada com os totais diários de radiação
solar incidente durante os “Dias de Referência”. O valor do total diário é uma
associação do período de insolação diário com a intensidade horária da radiação
solar incidente. Portanto o usuário pode analisar a eficiência dos dispositivos ao
longo de todo o dia e compreender o sombreamento para as variações horárias e
mensais da incidência solar.
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5

EXEMPLO DE APLICAÇÃO DO MÉTODO E FERRAMENTA
Como exemplo de aplicação do método e da ferramenta são apresentados

os resultados para a cidade de São Paulo com a latitude 23° 50'. São Paulo é uma
das maiores cidades da América Latina com uma quantidade significativa de
edificações projetadas geralmente sem dispositivos de sombreamento.
O conjunto de resultados da eficiência das proteções solares para a latitude
de São Paulo, extraídos da ferramenta, é formado por: 1 gráfico da radiação solar
incidente para as 8 orientações solares sem dispositivos de sombreamento; 8
gráficos por orientação solar para comparação entre os modelos típicos de proteção
solar; e 56 gráficos com a eficiência das variações dimensionais de cada tipo de
dispositivo por orientação solar (7 tipos de proteção solar x 8 orientações solares).

5.1

Avaliação das orientações solares sem dispositivos de sombreamento
A avaliação da quantidade de energia solar incidente nas oito orientações

solares selecionadas pode determinar qual fachada necessitará de proteção solar e
em qual período, dependendo das necessidades específicas de desempenho de
cada edifício (Figura 42).
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Figura 42 - Radiação solar direta incidente para as oito orientações solares sem
dispositivos de sombreamento em São Paulo.

Fonte: Elaborado pelo autor.

No gráfico mensal pode-se observar que, para a latitude da cidade de São
Paulo, durante a primavera e verão as orientações solares com maior quantidade de
radiação solar incidente são: Leste e Oeste, Nordeste e Noroeste, Sudeste e
Sudoeste. Durante o outono e inverno as orientações solares com maior quantidade
de radiação solar incidente são: Norte, Nordeste e Noroeste, Leste e Oeste.
As orientações solares Sul, Sudeste e Sudoeste apresentam baixa
quantidade de radiação solar incidente durante o outono e inverno e dependendo da
necessidade específica de eficiência do edifício podem não precisar de
sombreamento neste período. O mesmo vale para as orientações Norte e Sul
durante a primavera e verão.
As orientações solares Leste e Oeste, Nordeste e Noroeste, Sudeste e
Sudoeste, possuem a mesma quantidade de radiação solar incidente durante o ano
e por isso suas curvas se sobrepõem no gráfico mensal. A diferença fica por conta
do período diário de incidência.
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Nos gráficos horários dos três “Dias de Referência” representativos pode-se
observar que para a orientação Sul, durante o solstício de verão (21/dezembro), o
período de incidência da radiação solar é no início da manhã e no final da tarde com
baixa intensidade. A orientação solar Norte possui o período de incidência longo
com a alta intensidade de radiação solar durante o solstício de inverno (21/junho).
Para Leste e Oeste o período de incidência diário é curto, porém com alto pico de
intensidade, principalmente durante o solstício de verão (21/dezembro) chegando a
700 Wh/m². Para Nordeste e Noroeste o período de incidência diário é longo e com
intensidade alta, principalmente durante o solstício de inverno (21/junho) chegando a
700 Wh/m². Sudeste e Sudoeste são as orientações solares em segundo lugar com
maior intensidade de radiação solar incidente no solstício de verão (21/dezembro)
chegando a 605 Wh/m².
A avaliação da necessidade de sombreamento de cada orientação depende
das demandas de desempenho de cada edifício ao longo do ano. O projetista pode
observar os picos de intensidade da radiação solar direta incidente, assim como
orientações com altas quantidades de energia incidente devido a períodos longos de
incidência. De qualquer maneira o gráfico já apresenta, para uma avaliação inicial,
as orientações solares críticas e as com baixa quantidade de energia solar incidente.

5.2

Avaliação dos modelos típicos de proteções solares por orientação
Após estabelecer a quantidade de energia solar incidente por orientação são

avaliadas as eficiências das formas típicas de proteções solares com o mesmo
tamanho ao longo do ano por orientação solar para a latitude em estudo.
5.2.1 Norte
Para a orientação solar Norte (Figura 43), com maior quantidade de radiação
solar incidente durante o outono e inverno, pode-se observar que a Proteção solar
Horizontal tem a maior eficiência das proteções solares simples por sombrear no
pico diário da intensidade de radiação solar (12:00 horas). Já as Proteções solares
Direita e a Esquerda são pouco eficientes pois não influenciam no pico diário da
intensidade de radiação solar e sombreiam apenas durante a manhã e a tarde
respectivamente. Consequentemente, para as proteções solares compostas, serão
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mais eficientes as que possuírem a aleta horizontal, e terão redução da radiação
solar incidente durante a manhã com a presença da aleta “direita” e durante a tarde
com a presença da aleta “esquerda”. A proteção solar simples Horizontal é mais
eficiente que a composta Vertical.
5.2.2 Nordeste
Para a orientação solar Nordeste (Figura 44), com incidência de radiação
solar durante todo o ano e maior quantidade durante o outono e inverno, pode-se
observar que a Proteção solar Horizontal tem a maior eficiência das proteções
solares simples ao longo do ano. A Proteção solar Direita sombreia durante a
primavera e verão e sombreia pouco durante o outono e inverno. Já a Proteção
solar Esquerda sombreia apenas no outono e inverno e não sombreia durante a
primavera e verão. Consequentemente, para as proteções solares compostas, serão
mais eficientes as que possuírem a aleta horizontal, e terão redução da radiação
solar incidente durante a primavera e verão com a presença da aleta “direita” e
durante o outono e inverno com a presença da aleta “esquerda”. A proteção solar
simples Horizontal é mais eficiente do que a composta Vertical.
5.2.3 Leste
Para a orientação solar Leste (Figura 45), com incidência de radiação solar
durante todo o ano e maior quantidade durante a primavera e verão, pode-se
observar que a Proteção solar Horizontal tem a maior eficiência das proteções
solares simples ao longo do ano. A Proteção solar Direita sombreia pouco durante a
primavera e verão e não sombreia durante o outono e inverno. Já a Proteção solar
Esquerda sombreia apenas no outono e inverno e não sombreia durante a primavera
e verão. Consequentemente, para as proteções solares compostas, serão mais
eficientes as que possuírem a aleta horizontal, e terão redução da radiação solar
incidente durante a primavera e verão com a presença da aleta “direita” e durante o
outono e inverno com a presença da aleta “esquerda”. A proteção solar simples
Horizontal é mais eficiente que a composta Vertical.
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5.2.4 Sudeste
Para a orientação solar Sudeste (Figura 46), com maior quantidade de
radiação solar incidente durante a primavera e verão , pode-se observar que a
Proteção solar Horizontal tem a maior eficiência das proteções solares simples. A
Proteção solar Esquerda é menos eficiente porém sombreia também durante o
outono e inverno. Já a Proteção solar Direita não contribui para o sombreamento
nesta orientação e não sombreia durante todo o ano. Consequentemente, para as
proteções solares compostas, serão mais eficientes as que possuírem aleta
horizontal, e terão redução da radiação solar incidente durante todo o ano com a
presença da aleta Esquerda. A aleta Direita não contribui no sombreamento de
nenhuma Proteção solar composta.
5.2.5 Sul
Para a orientação solar Sul (Figura 47), com radiação solar incidente durante
a primavera e verão e o período de incidência diário no início da manhã e no final da
tarde com baixa intensidade, pode-se observar que a Proteção solar Horizontal tem
a menor eficiência das proteções solares simples porque sombreia pouco durante a
manhã e a tarde. Já as Proteções solares Direita e a Esquerda são mais eficientes.
A Proteção solar Direita não sombreia o período da manhã e sombreia durante a
tarde. A Proteção solar Esquerda sombreia o período da manhã e não sombreia
durante a tarde. Consequentemente, para as proteções solares compostas, serão
mais eficientes as que possuírem aleta vertical, e terão redução da radiação solar
incidente durante a manhã com a presença da aleta “esquerda” e durante a tarde
com a presença da aleta “direita”. A aleta horizontal poderá ser utilizada para
diminuir ainda mais nos dois períodos.
5.2.6 Sudoeste
Para a orientação solar Sudoeste (Figura 48), com maior quantidade de
radiação solar incidente durante a primavera e verão , pode-se observar que a
Proteção solar Horizontal tem a maior eficiência das proteções solares simples. A
Proteção solar Direita é menos eficiente porém sombreia também durante o outono
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e inverno. Já a Proteção solar Esquerda não contribui para o sombreamento nesta
orientação e não sombreia durante todo o ano. Consequentemente, para as
proteções solares compostas, serão mais eficientes as que possuírem aleta
horizontal, e terão redução da radiação solar incidente durante todo o ano com a
presença da aleta Direita. A aleta “esquerda” não contribui no sombreamento de
nenhuma Proteção solar composta.
5.2.7 Oeste
Para a orientação solar Oeste (Figura 49), com incidência de radiação solar
durante todo o ano e maior quantidade durante a primavera e verão, pode-se
observar que a Proteção solar Horizontal tem a maior eficiência das proteções
solares simples ao longo do ano. A Proteção solar Direita sombreia pouco durante o
outono e inverno e não sombreia durante a primavera e verão. Já a Proteção solar
Esquerda sombreia apenas na primavera e verão e não sombreia durante outono e
inverno. Consequentemente, para as proteções solares compostas, serão mais
eficientes as que possuírem a aleta horizontal, e terão redução da radiação solar
incidente durante a primavera e verão com a presença da aleta “esquerda” e durante
o outono e inverno com a presença da aleta “direita”. A proteção solar simples
Horizontal é mais eficiente que a composta Vertical.
5.2.8 Noroeste
Para a orientação solar Noroeste (Figura 50), com incidência de radiação
solar durante todo o ano e maior quantidade durante o outono e inverno, pode-se
observar que a Proteção solar Horizontal tem a maior eficiência das proteções
solares simples ao longo do ano. A Proteção solar Direita sombreia durante o outono
e inverno e sombreia pouco durante a primavera e verão.

Já a Proteção solar

Esquerda sombreia apenas na primavera e verão e não sombreia durante o outono
e inverno. Consequentemente, para as proteções solares compostas, serão mais
eficientes as que possuírem a aleta “horizontal”, e terão redução da radiação solar
incidente durante a primavera e verão com a presença da aleta “esquerda” e durante
o outono e inverno com a presença da aleta “direita”. A proteção solar simples
Horizontal é mais eficiente que a composta Vertical.
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Figura 43 - Eficiência dos tipos de proteções solares para a orientação norte em São
Paulo.

Fonte: Elaborado pelo autor.
Figura 44 - Eficiência dos tipos de proteções solares para a orientação nordeste em São
Paulo.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Figura 45 - Eficiência dos tipos de proteções solares para a orientação leste em São
Paulo.

Fonte: Elaborado pelo autor.
Figura 46 - Eficiência dos tipos de proteções solares para a orientação sudeste em São
Paulo.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Figura 47 - Eficiência dos tipos de proteções solares para a orientação sul em São Paulo.

Fonte: Elaborado pelo autor.
Figura 48 - Eficiência dos tipos de proteções solares para a orientação sudoeste em São
Paulo.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Figura 49 - Eficiência dos tipos de proteções solares para a orientação oeste em São
Paulo.

Fonte: Elaborado pelo autor.
Figura 50 - Eficiência dos tipos de proteções solares para a orientação noroeste em São
Paulo.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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5.3

Avaliação de eficiência das variações dimensionais das proteções solares por
orientação
Avaliar o comportamento do sombreamento dos sete modelos típicos de

proteção solar é essencial para determinar o padrão de sombreamento de cada
forma. Em seguida são avaliados as variações nas dimensões de cada modelo típico
para determinar suas influências na eficiência de cada dispositivo.
Nesta seção são avaliados apenas alguns resultados relevantes enquanto
todos os gráficos de eficiência das variações dimensionais dos sete modelos típicos,
para cada uma das oito orientações, encontram-se nos apêndices.
5.3.1 Eficiência da proteção solar Horizontal para norte
Para a orientação solar Norte (Figura 51), com maior quantidade de radiação
solar incidente durante o outono e inverno, pode-se observar que a proteção solar
Horizontal sombreia no pico diário da intensidade de radiação solar (12:00 horas) e é
eficiente para esta orientação. Ao aumentar a profundidade da proteção solar
Horizontal, e consequentemente o ângulo limite de sombreamento alfa (α), os
dispositivos de sombreamento apresentam maior eficiência. Já ao aumentar a
largura e assim o ângulo gama (γ), esta alteração demonstra maior eficiência para
as proteções solares de maior profundidade. Desta maneira, pode-se notar que as
proteções solares com α:10° tem a mesma eficiência com diferentes γ:0°, 10°, 20°,
30°. No gráfico do “Dia de Referência” 21 de junho é possível notar que quanto
maior a profundidade da proteção solar Horizontal (α) mais ela sombreia no pico
diário de intensidade de radiação solar, e por isso a grande influência desta variação
dimensional na diminuição de energia solar incidente, enquanto a variação na
largura do dispositivo de sombreamento influencia no sombreamento no começo da
manhã e no final da tarde com intensidades mais baixas.
5.3.2 Eficiência da proteção solar Horizontal para oeste
Para a orientação solar oeste (Figura 52), com incidência de radiação solar durante
todo o ano e maior quantidade durante a primavera e verão, pode-se observar que a
proteção solar Horizontal é eficiente durante todo o ano. Ao aumentar a
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profundidade da proteção solar Horizontal, e consequentemente o ângulo limite de
sombreamento alfa (α), esta alteração demonstra maior eficiência principalmente
durante a primavera e verão. Já ao aumentar a largura da proteção solar e assim o
ângulo gama (γ), esta alteração demonstra maior eficiência durante o outono e
inverno. Desta maneira pode-se notar que durante a primavera e verão os
dispositivos de proteção solar com mesma profundidade e diferentes larguras
possuem eficiências parecidas. Pode-se notar também que em 21/junho, os
dispositivos de sombreamento com α:20° e γ:30° são mais eficientes do que a
proteção solar com α:30° e γ:0°, e os dispositivos de sombreamento com α:30° e
γ:20° e 30° são mais eficientes do que a proteção solar com α:40° e γ:0°.
5.3.3 Eficiência da proteção solar Direita para sudeste
Para a orientação solar sudeste (Figura 53), com maior quantidade de radiação solar
incidente durante a primavera e verão e no período da manhã, pode-se observar que
a proteção solar Direita não demonstra nenhuma eficiência, assim como já mostrado
na avaliação dos modelos típicos. Mesmo ao aumentar a profundidade da proteção
solar, e consequentemente o ângulo limite de sombreamento beta (β), e aumentar
sua extensão, e consequentemente o ângulo gama vertical (ɣ vert.), esse dispositivo
não reduz, ao longo de todo o ano, a quantidade de radiação solar incidente na
superfície analisada.
5.3.4 Eficiência da proteção solar Esquerda para sudoeste
O mesmo da avaliação anterior de eficiência da proteção solar Direita para sudeste
acontece nesta avalição da proteção solar Esquerda para a orientação solar sudeste
(Figura 54). Com maior quantidade de radiação solar incidente durante a primavera
e verão e no período da tarde, pode-se observar que a proteção solar Esquerda não
demonstra nenhuma eficiência, assim como já mostrado na avaliação dos modelos
típicos. Mesmo ao aumentar a profundidade da proteção solar, e consequentemente
o ângulo limite de sombreamento beta (β), e aumentar sua extensão, e
consequentemente o ângulo gama vertical (ɣ vert.), esse dispositivo não reduz, ao
longo de todo o ano, a quantidade de radiação solar incidente na superfície
analisada.
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5.3.5 Eficiência da proteção solar Horizontal + Esquerda para leste
Para a orientação leste (Figura 55), com incidência de radiação solar durante
todo o ano e maior quantidade durante a primavera e verão, pode-se observar que
as curvas de eficiência das diferentes variações dimensionais da proteção solar
Horizontal+Esquerda se sobrepõem. Essa eficiência é essencialmente determinada
pelos ângulos limites de sombreamento alfa (α) e beta (β), da proteção solar
Horizontal e da Esquerda respectivamente. Já a variação dimensional do ângulo
gama (γ) altera pouco a eficiência deste tipo de proteção solar para a orientação
leste, principalmente porque os tipos que a conformam são bastante eficientes, e
pode-se concluir que as sombras se sobrepõem. Ou seja, estender a proteção solar
Horizontal para a direita da abertura (aumentar o ângulo gama) demonstra pouca
eficiência, e por isso as curvas se sobrepõem.

5.4

Resultado do exemplo de aplicação do método e ferramenta para a cidade de
São Paulo
Com a determinação da quantidade de energia solar incidente por

orientação das fachadas sem sombreamento pode-se definir qual orientação
necessitará de proteção solar e em qual período, dependendo das necessidades
específicas de desempenho de cada edifício. Para isto pode-se observar os picos de
intensidade da radiação solar direta incidente, assim como orientações com altas
quantidades de energia incidente devido a períodos longos de incidência. Para a
latitude da cidade de São Paulo, durante a primavera e verão as orientações solares
com maior quantidade de radiação solar incidente são: Leste e Oeste, Nordeste e
Noroeste, Sudeste e Sudoeste. Durante o outono e inverno as orientações solares
com maior quantidade de radiação solar incidente são: Norte, Nordeste e Noroeste,
Leste e Oeste.
Ao avaliar os sete modelos típicos de dispositivos de sombreamento para a
latitude da cidade de São Paulo, como exemplo de aplicação do método, pode-se
observar que entre as proteções solares simples, durante a primavera e verão, a
Horizontal é mais eficiente do que as aletas verticais em todas as orientações
solares menos na orientação Sul. Mesmo para as orientações leste e oeste, ao
contrário do que é normalmente apresentado e concluído com o método usual da
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carta solar, a proteção solar Horizontal é mais eficaz do que as proteções solares
verticais durante esse período. Dentre as conclusões obtidas nesta avaliação
destaca-se também que, para a orientação solar leste, com a precisão do software
no cálculo da porcentagem de área sombreada e da intensidade da radiação solar, a
proteção solar Direita é mais eficiente do que a Esquerda durante a primavera e
verão, contrariando a ineficiência deste dispositivo segundo o método usual da carta
solar. O mesmo vale para a proteção solar Esquerda em comparação com a Direita
na avaliação da orientação solar oeste.
Na avaliação de eficiência das variações dimensionais das proteções solares
por orientação, para da cidade de São Paulo, pode-se observar, para a proteção
solar Horizontal e orientação solar norte, que ao aumentar a sua profundidade
(ângulo limite de sombreamento alfa) os dispositivos de sombreamento apresentam
maior eficiência por sombrear no pico diário de intensidade de radiação solar. Já ao
aumentar a largura (ângulo gama) esta alteração demonstra maior eficiência para as
proteções solares de maior profundidade e influencia no sombreamento no começo
da manhã e no final da tarde.
Ao avaliar a eficiência das variações dimensionais da proteção solar
Horizontal para oeste nota-se que ao aumentar a sua profundidade (ângulo alfa),
esta alteração demonstra maior eficiência principalmente durante a primavera e
verão. Já ao aumentar a largura da proteção solar (ângulo gama) esta alteração
demonstra maior eficiência durante o outono e inverno. Desta maneira pode-se notar
que durante a primavera e verão os dispositivos de proteção solar com mesma
profundidade e diferentes larguras possuem eficiências parecidas.
Ao avaliar a eficiência da proteção solar Direita para sudeste e da proteção
solar Esquerda para sudoeste pode-se observar que os dois tipos não demonstram
nenhuma eficiência, assim como já mostrado na avaliação entre os modelos típicos.
Mesmo ao aumentar as profundidades das proteções solares e suas extensões,
esses dispositivos não reduzem, ao longo de todo o ano, a quantidade de radiação
solar incidente na superfície analisada. Essas conclusões demonstram a relevância
da avaliação anterior entre os sete modelos típicos .
Ao avaliar a eficiência da proteção solar Horizontal+Esquerda para leste
pode-se observar a sobreposição das curvas de eficiência para as variações
dimensionais do ângulo gama (γ). O que demonstra que estender a proteção solar
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Horizontal para a direita da abertura (aumentar o ângulo gama) não influencia na
eficiência comparado as outras variações dimensionais.
A avaliação dos modelos típicos de proteção solar é essencial para entender
o comportamento do sombreamento de cada uma das sete formas típicas resumidas
neste estudo. E a avaliação das variações dimensionais de cada tipo se torna
imprescindível para o projeto dos dispositivos de sombreamento porque demonstra
qual dimensão influencia mais na sua eficiência. Desta maneira, antes de determinar
as consequências de diversos projetos de proteção solar no consumo de energia por
tentativa e erro como é frequentemente feito, o projetista tem disponível uma
ferramenta para escolher a melhor proteção solar para sua necessidade específica
de desempenho.
Figura 51 - Eficiência da proteção solar Horizontal para a orientação norte.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Figura 52 - Eficiência da proteção solar Horizontal para a orientação oeste.

Fonte: Elaborado pelo autor.
Figura 53 - Eficiência da proteção solar Direita para a orientação sudeste.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Figura 54 - Eficiência da proteção solar Esquerda para a orientação sudoeste.

Fonte: Elaborado pelo autor.
Figura 55 - Eficiência da proteção solar Horizontal+Esquerda para a orientação leste.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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6

CONCLUSÕES
O método apresentado é um procedimento padronizado para determinar a

eficiência de proteções solares ao longo do ano para cada orientação de fachada e
latitude estabelecida. A eficiência dos dispositivos de sombreamento é estabelecida
em função da precisão do software na determinação da área sombreada, do período
de sombreamento e sobretudo em função da quantidade de energia solar que o
dispositivo de sombreamento impede de incidir na superfície avaliada. A radiação
solar incidente por hora, sobre a influência de proteções solares, e a sua soma,
resultando no total diário, são valores quantificáveis que permitem a comparação
direta da eficiência de dispositivos para as variações horárias e mensais da
geometria solar. O procedimento foi desenvolvido com o intuito de ser replicado por
profissionais da área para auxiliar na concepção de dispositivos de sombreamento.
O método pode ser aplicado para qualquer tipo de edificação, durante as etapas
iniciais de projeto, ou em etapas mais avançadas no detalhamento de proteções
solares.
Não são levadas em conta as características construtivas do edifício e dos
dispositivos de sombreamento que podem mascarar os efeitos do sombreamento
nas avaliações. É considerado apenas o efeito isolado das proteções solares na
redução da energia solar incidente sobre a abertura. Dessa maneira o
comportamento do sombreamento ao longo do dia e do ano pode ser avaliado para
diferentes usos e tipos de edificação, e a eficiência adequada para cada edificação
depende das necessidades específicas de desempenho em cada caso.
Esse processo é fundamental para entender o comportamento do
sombreamento ao longo do ano em relação as variações no período de incidência e
na intensidade da radiação solar direta provocadas pelos movimentos de rotação da
Terra e sua órbita em torno do sol. Este é um passo essencial antes de relacionar o
sombreamento com a eficiência energética e o conforto ambiental do edifício.
Com a padronização do método destaca-se também, dentre as conclusões
obtidas com o próprio procedimento, que dispositivos de sombreamento com
ângulos limites de sombreamento idênticos, apesar de divididos em mais aletas
demonstram a mesma eficiência ao longo do ano. A partir disto foi possível a
sintetização dos modelos típicos de proteção solar externos em 7 formas simples e
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compostas

e

suas

variações

dimensionais.

Assim

o

comportamento

do

sombreamento dos 7 modelos típicos e das 16 variações dimensionais de cada tipo
analisadas representam uma série de outras possibilidades de projetos de proteções
solares que respeitem os mesmo ângulos limites de sombreamento.
Em consequência dessa sintetização foi desenvolvida uma ferramenta online
para a comparação e avaliação da eficiência dos diferentes modelos típicos de
proteções solares e suas variações dimensionais. O intuito é conceder ao projetista,
durante as etapas iniciais de projeto, a compreensão do comportamento do
sombreamento de proteções solares para a latitude e orientação desejadas sem a
necessidade de simulação. O comportamento do sombreamento proporcionado por
estes modelos demonstra a sua influência no sombreamento horário e mensal, e
levam à compreensão do padrão de sombreamento de cada forma típica. Já as
variações dimensionais dos tipos demonstra o quanto cada alteração da dimensão é
mais eficiente para as diferentes épocas do ano e o período do dia. A compreensão
do comportamento do sombreamento para as variações da geometria solar é um
dos critérios fundamentais para o projeto de proteções solares.
A ferramenta é uma base de dados on-line com os resultados pré-simulados
de eficiência de cem diferentes modelos de proteção solar para oito orientações
solares e diversas latitudes. Ela demonstra de forma didática a eficiência das
proteções solares ao longo do ano e dos “Dias de Referência” representativos.
Dessa maneira o projetista tem a disposição uma ferramenta prática que,
associada as demandas específicas de desempenho de cada edifício ao longo do
ano, auxilia na avaliação e no projeto de dispositivos de sombreamento,
fundamentais para o desempenho térmico, o conforto dos usuários e para a
eficiência energética de edifícios.
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APÊNDICE 1 - Proteção
solar
Horizontal:
dimensionais por orientação

eficiência

das

Figura 56 - Eficiência da proteção solar Horizontal para a orientação norte.

Fonte: Elaborado pelo autor.
Figura 57 - Eficiência da proteção solar Horizontal para a orientação nordeste.

Fonte: Elaborado pelo autor.

variações
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Figura 58 - Eficiência da proteção solar Horizontal para a orientação leste.

Fonte: Elaborado pelo autor.
Figura 59 - Eficiência da proteção solar Horizontal para a orientação sudeste.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Figura 60 - Eficiência da proteção solar Horizontal para a orientação sul.

Fonte: Elaborado pelo autor.
Figura 61 - Eficiência da proteção solar Horizontal para a orientação sudoeste.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Figura 62 - Eficiência da proteção solar Horizontal para a orientação oeste.

Fonte: Elaborado pelo autor.
Figura 63 - Eficiência da proteção solar Horizontal para a orientação noroeste.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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APÊNDICE 2 - Proteção solar Direita: eficiência das variações dimensionais
por orientação
Figura 64 - Eficiência da proteção solar Direita para a orientação norte.

Fonte: Elaborado pelo autor.
Figura 65 - Eficiência da proteção solar Direita para a orientação nordeste.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Figura 66 - Eficiência da proteção solar Direita para a orientação leste.

Fonte: Elaborado pelo autor.
Figura 67 - Eficiência da proteção solar Direita para a orientação sudeste.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Figura 68 - Eficiência da proteção solar Direita para a orientação sul.

Fonte: Elaborado pelo autor.
Figura 69 - Eficiência da proteção solar Direita para a orientação sudoeste.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Figura 70 - Eficiência da proteção solar Direita para a orientação oeste.

Fonte: Elaborado pelo autor.
Figura 71 - Eficiência da proteção solar Direita para a orientação noroeste.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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APÊNDICE 3 - Proteção solar Esquerda: eficiência das variações dimensionais
por orientação
Figura 72 - Eficiência da proteção solar Esquerda para a orientação norte.

Fonte: Elaborado pelo autor.
Figura 73 - Eficiência da proteção solar Esquerda para a orientação nordeste.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Figura 74 - Eficiência da proteção solar Esquerda para a orientação leste.

Fonte: Elaborado pelo autor.
Figura 75 - Eficiência da proteção solar Esquerda para a orientação sudeste.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Figura 76 - Eficiência da proteção solar Esquerda para a orientação sul.

Fonte: Elaborado pelo autor.
Figura 77 - Eficiência da proteção solar Esquerda para a orientação sudoeste.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Figura 78 - Eficiência da proteção solar Esquerda para a orientação oeste.

Fonte: Elaborado pelo autor.
Figura 79 - Eficiência da proteção solar Esquerda para a orientação noroeste.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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APÊNDICE 4 - Proteção solar Horizontal+Direita: eficiência das variações
dimensionais por orientação
Figura 80 - Eficiência da proteção solar Horizontal+Direita para a orientação norte.

Fonte: Elaborado pelo autor.
Figura 81 - Eficiência da proteção solar Horizontal+Direita para a orientação nordeste.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Figura 82 - Eficiência da proteção solar Horizontal+Direita para a orientação leste.

Fonte: Elaborado pelo autor.
Figura 83 - Eficiência da proteção solar Horizontal+Direita para a orientação sudeste.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Figura 84 - Eficiência da proteção solar Horizontal+Direita para a orientação sul.

Fonte: Elaborado pelo autor.
Figura 85 - Eficiência da proteção solar Horizontal+Direita para a orientação sudoeste.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Figura 86 - Eficiência da proteção solar Horizontal+Direita para a orientação oeste.

Fonte: Elaborado pelo autor.
Figura 87 - Eficiência da proteção solar Horizontal+Direita para a orientação noroeste.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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APÊNDICE 5 - Proteção solar Horizontal+Esquerda: eficiência das variações
dimensionais por orientação
Figura 88 - Eficiência da proteção solar Horizontal+Esquerda para a orientação norte.

Fonte: Elaborado pelo autor.
Figura 89 - Eficiência da proteção solar Horizontal+Esquerda para a orientação nordeste.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Figura 90 - Eficiência da proteção solar Horizontal+Esquerda para a orientação leste.

Fonte: Elaborado pelo autor.
Figura 91 - Eficiência da proteção solar Horizontal+Esquerda para a orientação sudeste.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Figura 92 - Eficiência da proteção solar Horizontal+Esquerda para a orientação sul.

Fonte: Elaborado pelo autor.
Figura 93 - Eficiência da proteção solar Horizontal+Esquerda para a orientação sudoeste.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Figura 94 - Eficiência da proteção solar Horizontal+Esquerda para a orientação oeste.

Fonte: Elaborado pelo autor.
Figura 95 - Eficiência da proteção solar Horizontal+Esquerda para a orientação noroeste.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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APÊNDICE 6 - Proteção solar Vertical: eficiência das variações dimensionais
por orientação
Figura 96 - Eficiência da proteção solar Vertical para a orientação norte.

Fonte: Elaborado pelo autor.
Figura 97 - Eficiência da proteção solar Vertical para a orientação nordeste.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Figura 98 - Eficiência da proteção solar Vertical para a orientação leste.

Fonte: Elaborado pelo autor.
Figura 99 - Eficiência da proteção solar Vertical para a orientação sudeste.

Fonte: Elaborado pelo autor.

100

Figura 100 - Eficiência da proteção solar Vertical para a orientação sul.

Fonte: Elaborado pelo autor.
Figura 101 - Eficiência da proteção solar Vertical para a orientação sudoeste.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Figura 102 - Eficiência da proteção solar Vertical para a orientação oeste.

Fonte: Elaborado pelo autor.
Figura 103 - Eficiência da proteção solar Vertical para a orientação noroeste.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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APÊNDICE 7 - Proteção solar Horizontal+Vertical: eficiência das variações
dimensionais por orientação
Figura 104 - Eficiência da proteção solar Horizontal+Vertical para a orientação norte.

Fonte: Elaborado pelo autor.
Figura 105 - Eficiência da proteção solar Horizontal+Vertical para a orientação nordeste.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Figura 106 - Eficiência da proteção solar Horizontal+Vertical para a orientação leste.

Fonte: Elaborado pelo autor.
Figura 107 - Eficiência da proteção solar Horizontal+Vertical para a orientação sudeste.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Figura 108 - Eficiência da proteção solar Horizontal+Vertical para a orientação sul.

Fonte: Elaborado pelo autor.
Figura 109 - Eficiência da proteção solar Horizontal+Vertical para a orientação sudoeste.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Figura 110 - Eficiência da proteção solar Horizontal+Vertical para a orientação oeste.

Fonte: Elaborado pelo autor.
Figura 111 - Eficiência da proteção solar Horizontal+Vertical para a orientação noroeste.

Fonte: Elaborado pelo autor.

