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RESUMO 
 
Este trabalho tem por finalidade estudar a luz natural resultante dos vãos dos edifícios de 

Estilo Internacional da cidade de São Paulo, nos eixos da Avenida Paulista e Avenida 

Engenheiro Luís Carlos Berrini, analisando a distribuição da iluminância. A abordagem foi 

feita do ponto de vista da geometria da insolação e dos tipos de vidros.  

O uso da iluminação e ventilação natural em edifícios sempre fez parte dos desafios 

enfrentados por arquitetos; no entanto, com o início da crise energética, na década de 70, 

essas questões ganharam maior importância. Contudo, a preocupação com a economia 

de energia e o uso de recursos naturais nem sempre se traduzem na obra finalizada.  

Como São Paulo é uma cidade de clima subtropical, a preocupação maior acaba sendo 

evitar o aquecimento interno dos edifícios, e a solução mais comum é o uso de vidros de 

controle solar para redução de gastos com ar-condicionado. Mesmo em vidros de alto 

desempenho, há o bloqueio de parte considerável da luz natural, além do calor. A 

compensação para a baixa luminosidade no interior do edifício se faz por meio da 

iluminação artificial, o que eleva desnecessariamente o custo do uso e da manutenção do 

edifício. 

Foram estudados edifícios de escritórios das cidades de São Paulo, no Brasil, Berlim e 

Frankfurt am Main, na Alemanha, com medições in loco e por meio da modelagem de 

pavimentos no programa Relux Professional 2010. As caracterísitcas da distribuição da 

luz natural de cada edifício foram identificadas com o objetivo de delinear possíveis 

melhorias projetuais, tendo em vista a disponibilidade de luz natural em São Paulo o ano 

todo. 

Os resultados das análises mostraram que as fachadas de modelo internacional 

apresentam limitações para aumentar o uso da luz natural por terem uma única solução 

plástica em toda a sua extensão. Tanto nos edifícios brasileiros como nos alemães, a 

distribuição luminosa acompanhou a mesma linha de tendência, indicando a necessidade 

de utilizar outros meios para obter níveis de iluminâncias internas com variações menores 

entre os extremos dos ambientes.  

Palavras-chave: Iluminação natural. Edifícios de escritórios. Conservação de energia.               

Vidros de controle solar. 



ABSTRACT 

This work has as goal to study the resultant daylight from International Style buildings’ 

openings in São Paulo, in Avenida Paulista and Berrini axis, analyzing illuminance 

distribution. The approach was done from the solar geometry and glass types point of 

view.  

The use of daylight and natural ventilation in buildings has always been part of architects’ 

challenges, nevertheless with the beginning of energetic crises during the 1970s, these 

issues became more important. However the concern with energy saving and use of 

natural resources are not usually demonstrated in the finished building. 

As São Paulo has a subtropical climate, the biggest concern is to avoid buildings’ inner 

heat, and the typical solution is the use of solar control glasses to reduce costs with air 

conditioning. Nevertheless even high performance glasses block a substantial part of 

daylight, beyond the heat. The compensation for low interior luminousness is done by 

artificial means, increasing unnecessarily buildings’ use and maintenance costs.  

Buildings from São Paulo, Brazil, Berlin and Frankfurt, Germany, were studied with local 

measurement and with floor modeling in Relux Professional 2010. Daylight distribution 

characteristics of each building were identified with the purpose of delineating potential 

projects improvements, focusing São Paulo daylight availability throughout the year 

The analysis’ results showed that international style façades have limitations to increase 

the use of daylight since the whole shell has a single treatment. Both in German and 

Brazilian buildings the daylight distribution followed a trendline, indicating the need of 

using other means to obtain illuminance levels with fewer variations between room 

endings.  

 

Key words: Daylight. Office buildings. Energy saving. Solar control glasses.  
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1. Introdução 

As peles de vidro fazem parte de um modelo característico de edifícios de escritórios 

nos centros comerciais encontrados em várias partes do mundo, tendo se tornado 

referência para edifícios altos. Contudo, cada região contém suas especificidades, e 

a cópia desse padrão tem conseqüências para a edificação e para o desenho 

urbano. Como afirma GONÇALVES (2010), a repetição do Estilo Internacional1 ao 

redor do mundo resulta em um modelo pobre e sem relação com a cultura, o clima e 

o urbanismo da cidade. Essa é uma questão vinculada também à globalização, pois 

se procura representar, por meio da estética das fachadas, o mesmo poder 

econômico dos edifícios inseridos em países caracterizados como desenvolvidos. 

Como definido por Saskia Sassen (2007), a globalização pode ser vista em locais 
estratégicos em diferentes partes do mundo onde se materializam processos globais, 
mostrando cidades em diferentes estágios de desenvolvimento econômico, mas com 
ambientes construídos parecidos e aglomerações de edifícios altos, especialmente 
para ambientes de escritório (setor comercial)2 (GONÇALVES, 2010, p. 9, tradução 
nossa). 

Esse processo mundial de integração econômica, social e cultural fez com que parte 

dos arquitetos acreditasse em uma forma de edifício hermeticamente fechado, com 

sistemas de controle de luminosidade e temperatura que poderiam, em teoria, ser 

implantados em qualquer parte do mundo, já que seria possível torná-los auto-

suficientes, sem que dependessem de condições climáticas externas. 

Com relação ao conforto interno, a escolha da chamada ‘cortina de vidro’ baseou-se 
na premissa de que os sistemas do edifício poderiam proporcionar condições 
‘desejáveis’ no ambiente interno, sem comunicação direta com o exterior3 
(GONÇALVES, 2010, p. 7, tradução nossa). 

Como conseqüência do partido arquitetônico que incorpora peles de vidro, é 

necessário procurar soluções para os problemas causados aos ambientes internos 

                                                 
1 O termo Arquitetura internacional foi usado por Walter Gropius, pela primeira vez, em um livro 
intitulado Internationale Arkitektur, que ele editou para a Bauhaus em 1925. KHAN, Hasan-Uddin. O 
Estilo Internacional. Arquitetura Moderna de 1925 a 1965.  Taschen. Colônia, 1999. 
2 As defined by Saskia Sassen (2007), globalization  can be seen in strategic sites in different parts of 
the world where global processes materialize, showing cities with different stages of economic 
development but with similar built environments and clusters of tall buildings, especially for the office 
environment (commercial sector). 
3 With regard to internal climate, the adoption of the so-called ‘curtain wall’ was based on the 
assumption that the building systems could provide ‘desirable’ internal environment conditions, without 
direct communication with the external environment. 
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com o uso de sistemas artificiais pouco econômicos e regionalmente incompatíveis 

para atender às deficiências da envoltória do edifício. 

Pesquisa feita pelo escritório Jorge Wilheim Consultores Associados e coordenada 

pelo economista Alessandro Barghini em 1985, “concluiu que, quanto maior é a área 

do edifício, maior é o consumo por unidade de área, ou seja, a escala e a proporção 

da planta arquitetônica potencializam o consumo de energia” (ROMÉRO; BRUNA, 

p.104, 2010). Roméro e Bruna (2010) afirmam que, do total de energia elétrica 

consumida em uma edificação, o consumo com iluminação artificial em edifícios de 

escritórios é de 50%, enquanto com ar condicionado é de 34%. 

Embora o discurso de muitos profissionais expresse o contrário, parte dos arquitetos 

que especifica peles de vidro, prioriza o modelo internacional de edifícios de 

escritórios e a redução da entrada de calor, deixando em segundo plano a 

distribuição da luz natural. As generosas peles de vidro, que em teoria 

desempenhariam a função de levar mais luz natural para dentro da edificação e 

fazer a conexão com o exterior, têm melhores resultados como meio de publicidade 

para a locação e venda das unidades (WILLIS, 1995) do que com a iluminância 

interna resultante. 

Pesquisas sobre edifícios altos em São Paulo, no final da década de 1990, 
demonstram que em aproximadamente mais de 30 anos, a cidade testemunhou 
grandes mudanças no desenho da arquitetura e no seu uso, com acentuado 
aumento do consumo de energia nos edifícios.  De início, houve uma mudança na 
configuração da laje do andar tipo, que mudou de retangular com pisos pequenos e 
módulos de escritórios que favoreciam a luz e a ventilação natural para quadrada 
com pisos maiores e layout aberto, dependendo de ar condicionado e iluminação 
artificial durante todo o período de ocupação. Somando-se a isso, as proteções 
solares que foram amplamente utilizadas entre os anos de 1930 e 1960, raramente 
são vistas na arquitetura comercial de edifícios de escritórios depois desse período, 
deixando as fachadas mais expostas aos efeitos da radiação solar4 (GONÇALVES, 
2010, p. 121, tradução nossa). 

                                                 
4 Research studies on tall office buildings in São Paulo in the late 1990s demonstrated that over 
approximately 30 years, the city witnessed great changes in architectural design and use, with a major 
increase in buildings’ energy consumption. First, there was a change in the conFiguration of the typical 
floor plate, moving from rectangular and smaller floors with cellular office rooms that favoured daylight 
and natural ventilation, to square and bigger floor plates with a landscape layout, dependent on air 
conditioning and artificial lighting during the whole period of occupation. In addition, external solar 
protection which was widely applied between the 1930s and 1960s, is rarely seen in the commercial 
architecture of office buildings after this period, leaving the façades more exposed to the effects of 
solar radiation. 
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A partir da repetição desse padrão, a distribuição da luz natural se tornou 

desequilibrada gerando quatro condições: 1- áreas com luz natural acima do 

necessário para atender à norma; 2- áreas com luz natural suficiente para atender à 

norma; 3- áreas com luz natural cuja iluminância fica abaixo do recomendado pela 

norma e 4- áreas sem luz natural (GONÇALVES, 2010). Parte dos projetos de 

iluminação artificial não contempla essas situações, pois os projetos são feitos para 

a ausência de luz natural. Essa inflexibilidade gera gastos de energia 

desnecessários, já que em muitos casos não há previsão de sensores que regulem 

a diferença de iluminâncias natural e artificial.  

A constatação do consumo de energia no edifício, a incompatibilidade dos projetos 

com as características locais, a deficiência do mercado de projetos e a necessidade 

do aprofundamento nesse assunto impulsionaram o desenvolvimento deste trabalho. 

Paralelamente, o estudo do edifício Commerzbank Headquarters, em Frankfurt am 

Main, Alemanha, considerado um projeto bem-sucedido em relação ao 

aproveitamento de recursos naturais, também incitou a pesquisa, visto que a 

contribuição solar na Alemanha é muito inferior se comparada à do Brasil5. 

O consumo de iluminação artificial e ar condicionado está diretamente ligado ao tipo 

de vidro do edifício e ao uso ou não de proteções solares. Sendo assim, é 

necessário ressaltar a importância da escolha de vedos translúcidos e/ou 

transparentes, coerentes com o projeto, e dos elementos de sombreamento, como 

brise soleil, ou mesmo prateleiras de luz – light shelves – que permitem o 

rebatimento da luz natural para regiões mais profundas do pavimento. Há diversos 

tipos de vidros com diferentes coeficientes de transmissão de luz visível e calor, 

assim como elementos de sombreamento, e essas especificidades são abordadas 

no Capítulo 3. 

A luz natural não tem importância apenas do ponto de vista energético, mas também 

do fisiológico, pois o olho humano se adapta melhor à luz natural. Somado a isso, a 

luz artificial, além de não reproduzir as cores com precisão, não tem variação de 

tons ao longo do dia (CORBELLA & YANAS, 2003). Essa variação de tons da cor da 

luz natural tem grande importância para o relógio biológico porque “informa ao nosso 

corpo que horas são” (LOCKLEY, 2008, p. 2). Ao longo do dia, o aumento e a 

                                                 
5 Ver dados climáticos no Capítulo 2.2. 
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diminuição da produção de hormônios e neurotransmissores acontecem em alguns 

períodos, e a luz é a maior responsável por eles (SHARMAN E ROBERTS, 2008). 

Embora seja importante, a luz natural deixou de ser prioridade em parcela 

significativa dos projetos de arquitetura ao longo dos anos, graças às melhorias em 

relação ao sistema de iluminação artificial (lâmpadas, refletores, reatores e 

transformadores). Os avanços tecnológicos da década de 1940, quando ocorreu a 

introdução da lâmpada fluorescente, e da década de 1950, quando houve melhoria   

dessa tecnologia e do ar-condicionado (WILLIS, 1995), trouxeram a independência 

do edifício em relação à natureza e ao terreno; porém, os gastos com energia 

aumentaram. Essa carga só foi significativa quando houve a crise mundial do 

petróleo em 1973, e o mundo começou a entender que os recursos naturais eram 

finitos e, logo, fazia-se necessário repensar a maneira pela qual a energia elétrica, 

por exemplo, era gasta.  

Entretanto, mesmo em meio a tantas inovações, vê-se a necessidade de retomar 

certas medidas vernaculares em benefício do próprio usuário e do ambiente no qual 

ele está inserido.  

Pode-se conseguir arquitetura sustentável usando ‘o melhor do antigo e o melhor do 
novo.’ Aproveitando a ciência moderna, tecnologia e idéias de estética aliadas a 
idéias tradicionais que atenderam a necessidades humanas, regionalismos e clima, é 
possível criar uma nova arquitetura6 (LECHNER, 2008, p. 2, tradução nossa). 

É importante que os arquitetos utilizem soluções pertinentes ao clima e que, apesar 

da exigência do mercado em relação ao modelo de edifício de escritório no Estilo 

Internacional, se encontre uma linguagem regional. Há, contudo, um caminho 

extenso, envolvendo arquitetos, engenheiros, proprietários e especialistas de várias 

áreas para atingir o objetivo de aliar tecnologia, materiais regionais e recursos 

naturais ao projeto arquitetônico e, sabendo de tais implicações, esta pesquisa se 

propõe a discutir uma parte desse universo. 

                                                 
6 Sustainable architecture can be achieved by using “the best of the old and the best of the new.” By 
using modern science, technology, and ideas of aesthetics combined with traditional ideas that 
responded to human needs, regionalism, and climate, a new architecture is being created. 
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1.1. Objetivo 

O objetivo desta dissertação é avaliar a distribuição da luz natural nos edifícios de 

escritório por meio de medições in loco e de maquetes eletrônicas, que simulam a 

situação atual dos edifícios, estudar tipos de vidros e geometria da insolação das 

aberturas e dos recursos de sombreamento, com a finalidade de compreender de 

que maneira a arquitetura influencia a distribuição da luz natural.  

1.2. Objeto 

Os edifícios selecionados para a aplicação da metodologia no eixo da Avenida Paulista 

foram:  

1) Centro Cultural Itaú dos arquitetos Ernest Robert de Carvalho Mange (Figura 1).  

2) Edifício Comendador Yerchanik Kissajikian (CYK) projetado pelo escritório Kogan, 

Villar e Associados (Figura 2);  

3) Edifício Parque Paulista do escritório Botti Rubin (Figura 3),  

4) Edifício 5ª Avenida dos arquitetos Pedro Paulo de Mello Saraiva e Miguel Juliano e 

Silva (Figura 4);  

No eixo da Avenida Berrini foram destacados para estudo:  

5) Edifício Berrini 500 do arquiteto Ruy Ohtake (Figura 5),  

6) Edifício Nestlé (antigo Edifício Bank Boston) do escritório SOM (Skidmore, Owings 

& Merrill) e do Escritório Técnico Júlio Neves (Figura 6).  

Em Berlim e Frankfurt am Main respectivamente 

7) Debis Haus pertencente à Price Water House Coopers, do arquiteto Renzo Piano 

(Figura 7), em Berlim;  

8) Deutsche Bahn pertencente ao Sony Center, projetado por Helmut Jahn (Figura 8), 

em Berlim; 

9)  Commerzbank Headquarters, projetado por Norman Foster and Partners (Figura 

9), em Frankfurt am Main. 
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Figura 1 Instituto Itaú Cultural, projetado por Ernest Robert de 
Carvalho Mange. Fonte: acervo da autora. 13 maio 2010. 

Figura 2 Edifício CYK, projetado pelo escritório Kogan, 
Villar e Associados. Fonte: acervo da autora. 20 maio 
2010. 
 
 

 
Figura 3 Edifício Parque Paulista, projetado pelo Botti Rubin 
Arquitetos.  Fonte: acervo da autora. 31 maio 2010. 

 
Figura 4 Edifício 5ª Avenida, projetado por Pedro Paulo 
de Mello Saraiva e Miguel Juliano e Silva. Fonte: acervo 
da autora. 13 fev. 2011.
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Figura 5 Edifício Berrini 500, projetado por Rui Ohtake.  
Fonte: acervo da autora. 06 fev. 2011. 

Figura 6 Edifício Nestlé, projetado por  SOM (Skidmore, 
Owings & Merrill) e pelo Escritório Técnico Júlio Neves. 
Fonte: acervo da autora. 06 fev. 2011. 
 
 

 
Figura 7 Edifício Renzo Piano Haus, do arquiteto Renzo Piano.  
Fonte: acervo da autora. 25 nov. 2010. 
 

 
Figura 8 Deutche Bahn, pertencente ao complexo Sony Center, 
projetado por Helmut Jahn.  Fonte: acervo da autora. 26 nov. 
2010. 

 



8 
 

 
Figura 9 Edifício Commerzbank Headquarters, projetado por Norman Foster and Partners.  Fonte: acervo da autora. 27 nov. 
2010. 
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1.3. Justificativa 

A análise de alguns exemplares da arquitetura de Estilo Internacional da cidade de São 

Paulo mostrou que não basta levar em consideração o uso de vidros de controle solar se 

não houver um estudo da geometria da insolação. As características dos vidros foram 

abordadas porque são um fator determinante da luz resultante no ambiente interno.  

Há no mercado uma variedade de soluções para abordar questões relativas à iluminação 

natural; porém, elas dizem respeito aos vedos. 

Já se pode trabalhar com venezianas parabólicas entre camadas duplas de vidro, que ao 
mesmo tempo controlam e direcionam a luminosidade, prateleiras de luz conhecidas como 
light shelves, sistemas prismáticos que difundem a luz e espelhos que direcionam a luz 
para as partes mais escuras do ambiente interno. Para o futuro médio, estuda-se desde a 
utilização de vidros duplos, com camada de gás entre eles, até o emprego de vidros 
inteligentes, como o fotocromático, que muda de densidade quando exposto à luz, o 
termocromático, através do qual passa uma corrente elétrica de baixa voltagem que não 
deixa passar os comprimentos de onda que transmitem calor(...). Não se podem resolver 
os problemas de iluminação natural na cidade de São Paulo apenas com vidros que 
dispõe de algum tipo de proteção solar e se deve procurar soluções onde a tecnologia se 
alia a propostas formuladas pelos arquitetos (SZABO, 2002, p.436-437).  
 

Quando SZABO (2002) menciona “propostas formuladas pelos arquitetos”, refere-se à 

importância do desenho na solução da questão da luz natural e do calor. O uso de 

materiais tecnológicos apresentará resultados significativos quando estiverem associados 

a uma solução que contemple a geometria da insolação, o fator climático e o cultural. 

 (...)a eficiência de um fator de sombra na janela depende do seu desenho geométrico e 
do fator de reflexão do material que a constitui. A geometria determina a altura do sol 
sobre o horizonte cuja radiação deve ser barrada pelo fator de sombra. O fator de reflexão 
do material determina a quantidade de luz que penetra indiretamente, por reflexão, através 
das superfícies do fator de sombra (MASCARÓ, 1991, p. 122).  
 
 

A autora ressalta a importância do estudo da geometria da insolação. Uma abertura 

projetada sem os devidos critérios obriga o usuário a usar sistemas de ar-condicionado e 

de iluminação artificial desnecessariamente, com implicações econômicas e ambientais, 

a partir do momento em que o consumo de energia elétrica aumenta.  

Assim como MASCARÓ (1991), FRETIN (2009) confirma a importância da aplicação da 

geometria da insolação em projeto, pois  

o conhecimento e domínio das trajetórias do sol na latitude local, diárias e sazonais, 
constituem uma base inicial que irá auxiliar a tomar decisões quanto ao partido 
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arquitetônico a ser adotado, a implantação do edifício no terreno, as orientações dos 
volumes e de cada uma das fachadas. À medida que o projeto evolui para detalhamentos, 
ângulos dos raios solares podem auxiliar na determinação da inclinação de cada plano 
que constitui a envoltória, de modo a otimizar os ganhos de energia e/ou proteções 
necessárias. Ajudam também a determinar os posicionamentos e as dimensões das 
aberturas (FRETIN, 2009, p. 45). 

Tendo em vista a relevância do estudo do resultado da distribuição da luz natural em 

edifícios de escritórios com pele de vidro, optou-se pela análise de edificações em dois 

eixos comerciais na cidade de São Paulo. A Avenida Paulista foi escolhida por ser um 

marco na arquitetura paulista, na qual se podem encontrar exemplos, entre outros, de 

edifícios de Estilo Internacional. A Avenida Engenheiro Luis Carlos Berrini foi também 

selecionada por ser uma região estruturada na década de 1970, onde se concentra o 

novo eixo empresarial. Ambas das avenidas são, portanto, importantes para uma análise 

das propostas da arquitetura contemporânea. 

São Paulo veio apresentando a partir dos anos 70 o processo de formação de novas 
centralidades, quando um novo centro se estruturou ao longo da Av. Paulista. Essa 
expansão da centralidade correspondeu à passagem gradual do regime de acumulação 
fordista ao pós-fordista flexível, tendo continuidade com o aparecimento do eixo Berrini, 
nos anos 90. A expansão no sentido do vetor sudoeste se explica pela presença na região 
de infra-estrutura viária capaz de absorver a crescente motorização, contando com a 
presença de um complexo mais intenso de avenidas e vias expressas (FRUGOLI, 2000 
apud ABASCAL, 2006). Além disto, os terrenos da Berrini se apresentaram com um custo 
bem inferior do que aqueles da valorizada Av. Paulista, atraindo os investidores 
(ABASCAL, 2006). 

 
 
Os dois edifícios em Berlim, na Potsdamer Platz, importante centro comercial da cidade, 

e o edifício Commerzbank Headquarters, em Frankfurt am Main, pólo financeiro do país, 

foram escolhidos graças às propostas de economia de energia, sendo o último o 

percursor dessa tendência. A decisão de estudar edifícios na Alemanha foi impulsionada 

pela curiosidade de conhecer a tecnologia para fachadas utilizada no país e de compará-

la com os resultados da distribuição da luz natural obtidos nos edifícios paulistanos. 
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1.4. Métodos e técnicas 

Dados primários:  

1. Medição in loco utilizando um luxímetro modelo LDR 208, calibrado em abril de 

2010, da marca Instrutherm, cujo certificado de calibração encontra-se no 

apêndice deste trabalho. Foi utilizada uma trena eletrônica com mira a laser, 

modelo TR-180, também da mesma marca e com a mesma data de calibração, 

cujo certificado encontra-se no apêndice do trabalho. A trena foi necessária para 

determinar com precisão as distâncias do ponto escolhido até a área 

envidraçada, com o objetivo de produzir uma malha em lux7 para o estudo. Uma 

trena convencional auxiliou na medição de trechos abaixo8 de 0,30 m, assim 

como na marcação dos 0,75 m do piso para posicionar o luxímetro. 

A medição com o luxímetro foi feita nas áreas externas e internas dos edifícios 

para obter a porcentagem de luz visível que passa pelo vidro e compará-la com 

o valor fornecido pelo fabricante, quando este foi disponibilizado. Tentou-se 

avaliar ao menos três pavimentos (o primeiro andar tipo, um andar intermediário 

e o último pavimento tipo) em cada edifício; porém, como muitas empresas não 

permitiram a entrada em suas dependências, foi feita a opção por apenas um 

pavimento por edifício. 

A luz natural foi mensurada a uma altura de 0,75 m do piso acabado, com as 

lâmpadas desligadas. Os vidros não foram limpos antes das medições. A altura 

escolhida (0,75 m) é a altura padrão de um plano de trabalho pela norma 

regulamentadora NR-17. 

2. Modelagem dos pavimentos no programa Relux Professional9 a partir da 

digitalização das imagens das plantas feitas no programa AutoCAD10, com o 

objetivo de analisar e comparar os resultados obtidos in loco. No Relux 

                                                 
7 Lux é a iluminação produzida pelo fluxo luminoso de um lúmen, uniformemente distribuída sobre um 
metro quadrado de superfície. 
8 A trena eletrônica não permite medir trechos pequenos, abaixo de 30 cm. 
9 Programa de cálculo de iluminação natural e artificial segundo a orientação e localização do edifício, 
acabamentos internos de teto, parede e piso, coeficiente de transmissão do vidro e tipos de céu (claro 
ou encoberto de acordo com a CIE, Commission Internationale de L’Eclairage, e obstruções, quando 
necessárias. A versão utilizada foi a ReluxSuite 2010 e 2011. 
10 Software do tipo CAD — Computer Aided Design ou desenho auxiliado por computador - utilizado 
para a elaboração de desenhos técnicos. A versão utilizada foi a 2009. 
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Professional há a variável de limpeza do vidro para o cálculo de luz natural, e 

esta foi considerada na melhor condição, ou seja, limpo, para a obteção do 

máximo desempenho do material. 

3. Análise dos resultados dos edifícios individualmente, segundo o tamanho das 

aberturas, a altura do pé-direito, os sistemas de sombreamento e os tipos dos 

vidros. 

Dados secundários: 

4. Levantamento bibliográfico do tema e dos edifícios escolhidos no projeto de 

pesquisa em livros nacionais e internacionais, teses e dissertações, artigos 

técnicos e científicos, websites e nas Revistas Projeto do número 1, de outubro 

de 1977 ao número 359, de janeiro de 2010, disponíveis na biblioteca da 

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie 

(do no 12 ao 359) e na Arco Editorial (do no 1 ao 6. Os números 7 ao 11 não 

foram encontrados) . 

5. Seleção das matérias referente aos edifícios escolhidos no projeto de pesquisa e 

redesenho das plantas no programa AutoCAD com o objetivo de fazer 

simulações computacionais somente de iluminação natural no Relux 

Professional. 

6. Discussão dos resultados. 
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1.5. Descrição dos capítulos 

O Capítulo 1, Introdução, explica o objetivo do trabalho e justifica sua relevância. 

Este capítulo indica quais edifícios foram analisados ao longo da pesquisa e explana 

a metodologia utilizada em sua avaliação. 

No Capítulo 2, Luz Natural e Clima, faz-se um estudo das características mais 

relevantes do clima de cada cidade estudada e da disponibilidade da luz natural no 

Brasil e na Alemanha. 

O Capítulo 3, Vedos translúcidos, transparentes e elementos de sombreamento, faz 

uma abordagem de alguns tipos de vidros utilizados em edifícios de escritório e dos 

recursos de sombreamento, mostrando suas qualidades e deficiências. 

O Capítulo 4, denominado Edifícios analisados na cidade de São Paulo trata da 

medição e avaliação dos estudos de casos. 

O Capítulo 5, denominado Edifícios analisados nas cidades de Berlim e Frankfurt am 

Main aborda a medição e avaliação dos estudos de casos. 

No Capítulo 6, a Discussão dos resultados, faz uma comparação dos estudos de 

casos das três cidades, destacando as soluções que contribuem para o 

aproveitamento da luz natural. 

No Capítulo 7, Considerações finais, discute-se a conclusão da pesquisa e 

apresentam-se premissas iniciais para futuras investigações na área como 

continuação deste trabalho.  

O Capítulo 8 traz as referências bibliográficas, a bibliografia consultada e, por fim, os 

anexos. 
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2. Luz Natural e Clima 

2.1. Luz Natural 

A luz natural foi determinante da dimensão dos espaços antes do advento da luz 

artificial. “A luz natural era o fator mais importante na configuração das dimensões 

do escritório, porque, até a introdução da lâmpada fluorescente na década de 1940, 

a luz do sol era a principal fonte de iluminação de interiores” 11 (WILLIS, 1995, p. 24, 

tradução nossa). Os ambientes mais iluminados possuíam valores mais altos de 

locação do que as áreas no centro da edificação. A luz natural era um fator 

determinante no projeto do edifício, já que estava diretamente ligada ao valor do 

produto final. “Uma pesquisa sobre valores em Boston, em 1923, mostrou que 

escritórios com 15 pés12 de profundidade eram alugados por $3,00 por pé quadrado, 

enquanto espaços com 25 pés13 eram locados por $2,60 e 50 pés, somente $1,65” 14 

(WILLIS, 1995, p. 25 e 26, tradução nossa). 

Com esses dados, é possível perceber como os valores da arquitetura em função da 

luz natural estavam estreitamente relacionados. Tanto a produção arquitetônica de 

Chicago como a de Nova York, antes da introdução da lâmpada, mostram que os 

edifícios eram projetados de modo a receber mais luz natural, sendo muitas vezes 

altos e estreitos, em forma de cubo, com um grande átrio central, em “U” ou 

apresentando outras variações, como mostram as Figuras de 10 a 13. O ínicio do 

uso de estruturas em aço permitiu, a partir de 1892 em Nova York, a construção de 

edifícios muito altos, com 16 ou mais andares. “As torres se tornavam mais altas 

para conseguir publicidade e capturar luz solar direta” 15 (WILLIS, 1995, p. 43, 

tradução nossa).  

 

 

                                                 
11 Natural light was the most important factor in setting the dimensions of the office, because until the 
introduction of fluorescent light bulbs in the 1940s, sunlight was the principal source of illumination for 
interiors. 
12 4,57m. 
13 7,62m. 
14 (…) a 1923 survey of values in Boston showed that offices fifteen feet deep leased for $3.00 per 
square foot, while space twenty-five feet brought only $2.60, and fifty feet, only $1.65. 
15 Towers stretched high both for publicity and to capture direct sunlight. 
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Figura 10 Planta do Edifício Conway, Chicago, 1915. Fonte: WILLIS, 
1995, p. 61 e 62. 

 
Figura 11 Perspectiva do Edifício Conway, 
Chicago, 1915. Fonte: WILLIS, 1995, p. 61 e 62.

 

 
Figura 12 Planta do Edifício Commercial National Bank, Chicago, 1895. 
Fonte: WILLIS, 1995, p. 65. 

 
Figura 13 Perspectiva do Edifício Commercial 
National Bank, Chicago, 1895. Fonte: WILLIS, 
1995, p. 65.
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Na Figura 14, a seguir, pode-se perceber como o pé-direito era mais alto em relação 

aos edifícios atuais, exatamente para proporcionar a entrada da luz natural até o 

fundo do ambiente, pois a luz elétrica não era suficiente. As janelas chegam até o 

teto e podem ser abertas, propiciando ao usuário o ajuste da temperatura do 

ambiente por meio da ventilação natural. É possível notar também a presença de 

luminárias sobre as mesas, mas funcionam como um complemento à iluminação 

natural.  

Figura 14 Ed. Metropolitan Life Insurance Company, Nova York, 1896. Fonte: WILLIS, 1995, p. 30 e 31. 
 
Com a invenção da lâmpada fluorescente, a arquitetura começava a se distanciar 

dos recursos naturais e os ambientes passaram a não necessitar única e 

exclusivamente de luz natural. Não havia mais limite para o tamanho do edifício ou 

sua configuração. A lâmpada fluorescente, além de ser mais eficiente (lm/W)16 do 

que a incandescente, praticamente não acarretava aumento na temperatura dos 

ambientes. 

“Quando Le Corbusier descreveu a arquitetura como o “jogo correto e magnífico de 

volumes sob a luz”, não se referia mais apenas à luz do sol, mas incluía também os 

ambientes artificialmente iluminados” 17 (GANSLANDT E HOFMANN, 1992, p. 23, 

tradução nossa). O interesse do arquiteto pelo edifício artificialmente iluminado ou 

                                                 
16 Lúmens por Watt. 
17 When Le Corbusier described architecture as the “correct and magnificent play of masses brought 
together in light”, this no longer only applied to sunlight, but also included the artificially lit interior 
space.  



18 
 

condicionado surgiu após uma visita aos arranha-céus de Nova York, uma das 

cidades pioneiras nesse tipo de arquitetura.  

A possibilidade da autonomia do arquiteto em relação aos recursos naturais, como 

luz e ventilação, gerou uma revolução nos projetos de arquitetura. A configuração do 

edifício e a distribuição interna dos ambientes não estavam mais atreladas a nada, a 

não ser à própria criatividade do projetista ou a questões de cunho financeiro, como 

o valor da locação e à venda dos conjuntos comerciais. 

Com o surgimento de vidros de controle solar e as melhorias em sua fixação, a área 

envidraçada dos edifícios aumentou revestindo, muitas vezes, quase toda a fachada. 

Embora, no discurso dos arquitetos modernistas, o vidro possibilitasse a ligação do 

interior com o exterior e permitisse maior entrada de luz natural nos ambientes, no 

uso diário, em parte dos edifícios contemporâneos, ele se mostra um elemento na 

fachada cujo simbolismo é maior do que sua função. A excessiva18 quantidade de 

luz que atinge as áreas próximas às aberturas ou mesmo a posição do sol em 

determinados horários resulta em desconforto e obriga o uso de persianas ou outros 

recursos para eliminar o ofuscamento, bloqueando o contato com o exterior. Além 

disso, o tipo de vidro que se identificou na grande maioria dos estudos de caso 

impede a entrada da luz natural devido a seu baixo índice de transmissão luminosa. 

Por esses resultados e observações, não se justifica o uso desse material da forma 

pela qual tem sido empregado na maioria dos projetos em São Paulo. 

É provável também que o motivo para a construção desse tipo de edificação esteja 

fundamentado no simbolismo do edifício alto, com um aspecto que remete aos 

países europeus ou aos edifícios norte-americanos, transmitindo poder econômico, 

dinamismo e progresso. Gonçalves (2010) acredita que outra razão para a 

remanescência desse estilo arquitetônico é a questão da vista que um edifício alto e 

envidraçado proporciona, seguindo as tendências mundiais. Com relação à 

sustentabilidade, a autora faz um paralelo interessante sobre a questão do uso do 

vidro e a abordagem do tema sobre economia de energia, que se lê a seguir: 

(...) a fim de acompanhar as tendências do design e ao mesmo tempo obedecer aos 
novos interesses ambientalistas internacionais, na América do Norte, o edifício alto 

                                                 
18 Demonstrado nos valores dos estudos de caso. 
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usa o chamado ‘vidro de alto desempenho energético’, enquanto na Europa é 
possível constatar o amplo uso de fachadas com vidro duplo, baseando-se ambos os 
casos, no argumento de melhor desempenho energético. Ao mesmo tempo, em nível 
global, parte da tendência emergente nos modelos comerciais de edifícios altos é 
construir um marco em forma icônica. Nesse sentido, o desenho ambientalmente 
aclamado dos edifícios altos entrou na fase da forma ‘espetacular’, e seu 
desempenho ambiental deve ser avaliado com maior profundidade do que aquela 
com que é apresentada na mídia internacional a fim de serem considerados edifícios 
de melhor desempenho19 (GONÇALVES, 2010, p. 83, tradução nossa). 

Do ponto de vista do desempenho, incontáveis projetos com a mesma padronização, 

inclusive os que são classificados como sustentáveis, continuam sendo feitos pelas 

cidades nos mesmos moldes de edifícios que já mostraram ser soluções com 

resultados pouco satisfatórios. De acordo com Klaus Bode, para o prefácio do livro 

The environmental performance of tall buildings (2010), a falta de feedback sobre os 

edifícios já construídos e o medo de declarar abertamente a obtenção de resultados 

de baixo desempenho fazem com que os problemas de projeto se perpetuem, assim 

como a ignorância. Bode (2010) afirma também que a questão da construção de 

edifícios sustentáveis não é causada pela falta de conhecimento ou de limitações de 

tecnologia, mas sim de atitude. 

O autor destaca outro motivo para a falta de projetos verdadeiramente sustentáveis:  

Em termos históricos, os argumentos apresentados para apoiar, em caráter 
definitivo, o processo do design considerado sustentável têm-se 
fundamentado normalmente em uma possível redução dos danos causados 
ao ambiente ou na redução de custos operacionais associados com energia 
ou economia de água. No entanto, embora esses argumentos sejam válidos, 
não influenciaram diretamente as tomadas de decisão básicas do cliente, pois 
os danos ambientais não foram imediatamente visíveis e as economias 
conseguidas foram insuficientes para justificar o investimento de capital 
necessário exigido; em geral, a energia é muito barata e muitas vezes não 
reflete seu verdadeiro custo econômico/valor (BODE, 2010, p. xxvi e xxvii, 
tradução nossa).20 

                                                 
19 in order to follow the design trend and at the same time comply with the new international 
environmental agenda, in North America the tall buildings use so-called ‘high performance energy 
glass’, while in Europe one sees the vast use of double-skin façades with clear glass, in both cases 
based on the argument of better energy performance. At the same time and on the global level, part of 
the emergent trend in the commercial model of tall buildings is to have an iconic tower built in an 
iconic form. In that sense, the design of environmentally acclaimed tall buildings has entered the 
phase of the ‘spectacular’ shape, of which the environmental performance has to be assessed in more 
depth than that presented in the international media in order to be considered buildings of better 
performance. 
20 Historically, the arguments tabled to support the case towards embracing environmentally 
considerate design has typically been on the grounds of either reducing possible consequential 
damage to the environment or achieving operational cost savings associated with energy or water 
saved. Nevertheless, while these arguments are valid, they have not directly influenced key client 



20 
 

Por essas razões se faz necessário repensar a maneira de desenvolver um partido 

para edifício de escritórios. Elaborar projetos sustentáveis demanda um investimento 

considerável de capital; porém, sem dados de desempenho das torres já 

construídas, qualquer valor de economia obtido por meio de modelos 

computacionais não é tão relevante quanto os valores obtidos em medições locais. 

Isso porque as variáveis in loco são, na maioria das vezes, muito maiores do que os 

parâmetros aceitos por programas de cálculo. Portanto, é fundamental que haja 

esses dados para que se possam fazer projetos sobre fundamentações regionais e, 

assim, desenvolver a envoltória, as aberturas, a orientação e a forma do edifício.  

                                                                                                                                                         
decision-making measures, as environmental damage was not directly tangible and the cost savings 
were insufficient to justify the required capital investment required; in general, energy is too cheap and 
often does not reflect its true economic cost/value. 
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2.2. Clima 

2.2.1. O clima em São Paulo 

O clima de São Paulo é o tropical de altitude, com temperatura média anual variando 

entre 4,6ºC e 33,7ºC (IAG/USP, 2009), invernos amenos e verões moderadamente 

quentes, como mostra o Gráfico 1. As quatro estações do ano não são claramente 

definidas. “Durante o verão, principalmente em janeiro, é comum uma variação de 

temperatura média entre 30ºC e 32ºC, enquanto nos meses de inverno, a média 

mínima pode variar entre 6ºC e 20ºC, com mínimos absolutos variando de 4ºC a 

8ºC” (BURINI JUNIOR et al, 2006, p. 3). Parte do aumento da temperatura no verão 

deve-se à poluição e à alta concentração de edifícios.  

Alguns estudos mostram ainda que o desenvolvimento urbano acelerado da região a 
partir dos anos 50 ocasionou o processo de formação de ilhas de calor. Este 
processo pode ter provocado algumas mudanças no clima da região, tais como a 
diminuição de nevoeiros no centro da cidade e diminuição da garoa típica que ocorria 
na região. (Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental, CETESB, 2003, p. 
36) 
 
 

 
Gráfico 1 Temperatura mínima, média e máxima do ar (oC) em 2009 em São Paulo. Fonte: a partir de INSTITUTO DE 
ASTRONOMIA GEOFÍSICA E CIÊNCIAS ATMOSFÉRICAS (São Paulo, SP) Boletim climatológio anual da estação 
meteorológica do IAG/USP 2009, 2010, p. 21.  
 
 
A latitude e a longitude de São Paulo são 23,5ºS e 46,5ºW, respectivamente. O 

Gráfico 2 representa a Carta solar de 24º sul de latitude.  
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Gráfico 2 Carta Solar Latitude 24o Sul. Fonte: LABORATÓRIO DE CONFORTO AMBIENTAL E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, 
LABAUT, Softwares de Conforto. Cartas Solares CAD.dwg. São Paulo, [200- ?].  
 

Nessa carta pode-se ler que, no solstício de verão (22/12), o período de insolação 

da fachada leste é das 5 h 15 às 12 h, ou seja, 6 horas e 45 minutos, como mostra a 

Tabela 1 e, na fachada oeste, é das 12 h às 18 h 45, 6 horas e 45 minutos, como 

indica a Tabela 2, totalizando 13 horas e 30 minutos de sol nesse dia. Trata-se do 

dia mais longo do ano. Durante os equinócios de outono e primavera (21/03 e 

24/09), há sol das 6 h às 12 h, 6 horas de insolação, na fachada leste, e das 12 h às 

18, também 6 horas, na fachada oeste, totalizando 12 horas de sol. Nos equinócios, 

o dia é igual à noite. No solstício de inverno (22/06), o dia mais curto do ano, 

observamos que, na fachada leste, o tempo de insolação é das 6 h 45 às 12 h, 5 

horas e 15 minutos e, na fachada oeste, é das 12 h às 17 h 15, 5 horas e 15 

minutos, totalizando 10 horas e 30 minutos de sol.  
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Latitude 24º Sul – Leste 
 
Tabela 1: Período de insolação na fachada leste, em São Paulo. * minutos aproximados 

Data Período de insolação Tempo 
22/12 – solstício de verão 5 h 15 às 12 h 6 horas e 45 minutos 

21/03 – equinócio de outono 
24/09 – equinócio de primavera 6 h às 12 h 6 horas 

22/06 – solstício de inverno 6 h 45 às 12 h 5 horas e 15 minutos 

Fonte: a partir de FROTA (2004) e a partir de Carta Solar Latitude 24o Sul. LABORATÓRIO DE CONFORTO AMBIENTAL E 
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, LABAUT, Softwares de Conforto. Cartas Solares CAD.dwg. São Paulo, [200- ?].  
 

Latitude 24º Sul – Oeste 

 
Tabela 2: Período de insolação na fachada oeste, em São Paulo. * minutos aproximados 

Data Período de insolação Tempo 
22/12 – solstício de verão 12 h às 18 h 45 6 horas e 45 minutos 

21/03 – equinócio de outono 
24/09 – equinócio de primavera 12 h às 18 h 6 horas 

22/06 – solstício de inverno 12 h às 17 h 15 5 horas e 15 minutos 

Fonte: a partir de FROTA (2004) e a partir de Carta Solar Latitude 24o Sul. LABORATÓRIO DE CONFORTO AMBIENTAL E 
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, LABAUT, Softwares de Conforto. Cartas Solares CAD.dwg. São Paulo, [200- ?].  
 

Horas de sol por dia 

Tabela 3: Horas de sol por dia em São Paulo.  
Jan Fev Mar Abr Maio Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
7,2 7,4 6,9 6,9 6,8 6,5 6,7 6,6 5,1 4,9 6,0 6,4 
Fonte: a partir de WETTER.DE. Klima-Datenbank - Südamerika - Südliche Brasilianische Küste, [200-?].  
 

Na Tabela 3, vê-se o número de horas de sol por dia, o que demonstra que São 

Paulo possui uma grande contribuição solar durante todo o ano, inclusive no inverno, 

quando os dias são mais curtos. 

De acordo com o programa Climaticus, desenvolvido pela Prof. Dra. Marcia Alucci, 

do Laboratório de Conforto Ambiental e Eficiência Energética (LABAUT, 2005), 

percebe-se que, em 60% das horas do ano, existem no plano horizontal 

desobstruído, pelo menos 24 klux, como mostra o Gráfico 4. Isso prova que a 

contribuição luminosa para São Paulo é bastante expressiva e requer projetos 

compatíveis com esses dados. 
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Gráfico 3 Iluminância em plano horizontal para a cidade de São Paulo. Fonte: LABORATÓRIO DE CONFORTO AMBIENTAL E 
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, LABAUT, Softwares de Conforto. Climaticus. São Paulo, 2005. 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

2.2.2. O clima em Berlim e em Frankfurt am Main 

Berlim 

A Alemanha encontra-se na zona temperada e está na área de transição entre o 

clima marítimo, na Europa Ocidental, e o clima continental na Europa Oriental, onde 

se encontra Berlim. A temperatura nessa cidade varia de aproximadamente 25ºC, 

entre julho e agosto, a 12,6ºC negativos em dezembro, como mostra o Gráfico 4. 

 
Gráfico 4 Temperatura anual do ar (oC) em 2009 em Berlim. Fonte: a partir de GESELLSCHAFT FÜR ENERGIEPLANUNG 
UND SYSTEMANALYSE M.B.H. Münster, 2010. 
 

A latitude e a longitude de Berlim são 52,5ºN e 13,4ºE, respectivamente. 

 
Gráfico 5 Carta Solar Latitude 52º Norte. Fonte: LABORATÓRIO DE CONFORTO AMBIENTAL E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, 
LABAUT, Softwares de Conforto. Cartas Solares CAD.dwg. São Paulo, [200- ?]. 
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O Gráfico 5, Carta solar para 52º N, indica que durante o solstício de verão (22/06) o 

período com luz natural é de 16 horas e 30 minutos, os equinócios (21/03 e 24/09) 

possuem 12 horas e o solstício de inverno, apenas 7 horas e 30 minutos, como 

apontam as Tabelas 4 e 5 a seguir.  

Latitude 52º Norte – Leste 

Tabela 4: Período de insolação na fachada leste, em Berlim. *minutos aproximados. 
Data Período de insolação Tempo 

22/12 – solstício de inverno 8 h 15 às 12 h 3 horas e 45 minutos 
21/03 – equinócio de outono 

24/09 – equinócio de primavera 6 h às 12 h 6 horas 

22/06 – solstício de verão 3 h 45 às 12 h 8 horas e 15 minutos 

Fonte: a partir de FROTA (2004) e a partir de Carta Solar Latitude 24o Sul. LABORATÓRIO DE CONFORTO AMBIENTAL E 
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, LABAUT, Softwares de Conforto. Cartas Solares CAD.dwg. São Paulo, [200- ?].  
 
 
Latitude 52º Norte – Oeste 
 
Tabela 5: Período de insolação na fachada oeste, em Berlim. * minutos aproximados. 

Data Período de insolação Tempo 
22/12 – solstício de inverno 12 h às 15 h 45 3 horas e 45 minutos 
21/03 – equinócio de outono 

24/09 – equinócio de primavera 12 h às 18 h 6 horas 

22/06 – solstício de verão 12 h às 20 h 15 8 horas e 15 minutos 

Fonte: a partir de FROTA (2004) e a partir de Carta Solar Latitude 24o Sul. LABORATÓRIO DE CONFORTO AMBIENTAL E 
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, LABAUT, Softwares de Conforto. Cartas Solares CAD.dwg. São Paulo, [200- ?].  
 

Na Tabela 6 encontram-se os períodos do ano com número de horas de sol por dia. 

Horas de sol por dia 

Tabela 6: Horas de sol por dia em Berlim. 
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
1,5 2,6 3,9 5,3 7,1 7,4 7,0 6,8 5,2 3,6 1,7 1,2 
Fonte: a partir de WETTER.DE. Klima-Datenbank - Deutschland – Berlin, [200-?].  
 
 



27 
 

Frankfurt am Main  

Segundo o Gráfico 6, a temperatura em Frankfurt am main varia de 

aproximadamente 28oC nos meses de verão a 13ºC negativos no inverno.  

 
Gráfico 6 Temperatura anual do ar (oC) em 2009 em Frankfurt am Main. Fonte: a partir de GESELLSCHAFT FÜR 
ENERGIEPLANUNG UND SYSTEMANALYSE M.B.H. Münster, 2010. 
 
A latitude e a longitude de Frankfurt am Main são 50,1ºN e 8,6ºE, respectivamente.  

 
Gráfico 7 Carta Solar Latitude 50oN. Fonte: RELUX PRO. Basel. Versão 2010. 

  
As tabelas a seguir mostram o número de horas com sol a leste e oeste, segundo a 

carta solar para Frankfurt am Main, Gráfico 7. Durante o solstício de verão (22/06), o 

período de insolação é de 16 horas e 30 minutos; nos equinócios o período (21/03 e 

24/09) é de 12 horas e no solstício de inverno (22/06), de 7 horas e 30 minutos, 

como indicam as Tabelas 7 e 8. 
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Latitude 50º Norte – Leste 

Tabela 7: Período de insolação na fachada leste, em Frankfurt am Main. * minutos aproximados. 
Data Período de insolação Tempo 

22/12 – solstício de inverno 8 h 15 às 12 h 3 horas e 45 minutos 
21/03 – equinócio de outono 

24/09 – equinócio de primavera 6 h às 12 h 6 horas 

22/06 – solstício de verão 3 h 45 às 12 h 8 horas e 15 minutos 

Fonte: a partir de FROTA (2004) e a partir de Carta Solar Latitude 50º N. RELUX PRO. Basel. Versão 2010. 
 

Latitude 50º Norte – Oeste 

Tabela 8: Período de insolação na fachada oeste, em Frankfurt am Main. * minutos aproximados. 
Data Período de insolação Tempo 

22/12 – solstício de inverno 12 h às 15 h 45 3 horas e 45 minutos 
21/03 – equinócio de outono 

24/09 – equinócio de primavera 12 h às 18 h 6 horas 

22/06 – solstício de verão 12 h às 20 h 15 8 horas e 15 minutos 

Fonte: a partir de FROTA (2004) e a partir de Carta Solar Latitude 50º N. RELUX PRO. Basel. Versão 2010. 
 

A Tabela 9 mostra os períodos do ano com o número de horas de sol por dia. 

Horas de sol por dia 

Tabela 9: Horas de sol por dia em Frankfurt am Main. 
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
1,3 2,7 3,8 5,4 6,7 7,0 7,2 6,6 5,3 3,3 1,6 1,2 
Fonte: a partir de WETTER.DE. Klima-Datenbank - Deutschland – Frankfurt am Main, [200-?].  
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3. Vedos translúcidos, transparentes e elementos de sombreamento 

A distribuição da luz natural dentro de um ambiente é influenciada por alguns fatores 

como: transmissão luminosa do vidro; altura do pé-direito; posição do core no 

pavimento; tamanho da área envidraçada; seu posicionamento na fachada e 

proteções externas.  

A fachada pode ser dividida em 3 zonas: zona de luz natural, zona de visão e zona 

funcional, como mostra a Figura 15. Cada região é responsável por uma função: a 

parte superior da fachada é responsável por proporcionar a entrada de luz natural; a 

zona de visão proporciona o contato com o exterior e contribui para a distribuição da 

luz natural; e a zona funcional contribui também com a visão para o exterior, mas 

desempenha um papel menor em relação à entrada de luz natural (HAUSLADEN et 

al., 2004).  

Figura 15 Divisão da fachada em três zonas: zona de luz 
natural, zona de visão e zona funcional. Fonte: a partir de 
Hausladen et al., 2004, p. 52. 
 

   Legenda 

          Deflexão da luz 

          Ganho de energia 

           Ventilação 

           Visibilidade interna e externa 

Hausladen et al. (2004) destacam a importância de compreender a função de cada 

área em relação aos ganhos com a iluminância e com o calor. A zona funcional está 

associada principalmente à ventilação e aos ganhos de energia, e não propriamente 

à entrada de luz natural. 

Em primeiro lugar, este capítulo discute a influência dessas regiões em termos da 

iluminância interna resultante por meio de simulações computacionais no programa 

Relux Professional 2011. Em seguida, são analisados sistemas com cortinas de 

vidro com o objetivo de analisar o desempenho da luz natural difusa 
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quantitativamente, com foco no uso de vidros de controle solar de alto desempenho 

e na geometria da insolação. 

Pereira et al. (2007) questionam a precisão das ferramentas de simulação natural 

com base na publicação Standard 140 para a avaliação de programas 

computacionais de análise energética em edificações da American Society of 

Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, ASHRAE, na publicação CIE 

171 da Commission Internacionale de L´Eclairage, CIE, e em estudos da 

International Energy Agency, IEA. 

ROY (2000) salientou que as ferramentas de simulação de iluminação natural, 
possibilitam aos especialistas observarem propriedades físicas complexas da 
iluminação e visualizar no projeto a distribuição da iluminação no interior da 
edificação, porém, o autor revela que para analisar se uma ferramenta está 
respondendo de forma satisfatória é necessário medições comparativas e criteriosas, 
que avaliam a realidade e o que está sendo simulado. Para analisar se uma 
ferramenta está descrevendo de forma significativa os fenômenos físicos da 
iluminação, torna-se necessário desenvolver um processo metodológico, capaz de 
dar ao profissional a sustentabilidade necessária para a implementação de 
estratégias e técnicas adotadas no projeto da edificação (PEREIRA, 2007, p.1432-
1433). 

Em abril de 2005, foi feita uma avaliação de precisão do programa Relux 

Professional 2004, segundo o comitê técnico 3.33 da CIE. 

Os resultados da simulação de Relux foram, de modo geral satisfatórios, mostrando 
alta precisão nos diferentes aspectos testados. 

A precisão mínima foi observada em relação à transmissão de vidro direcional; nesse 
caso, os resultados não estão perfeitamente correlacionados com o referencial 
analítico. No entanto, os resultados de iluminação natural com as aberturas de vidro 
mostraram que a diferença observada na transmissão direcional tem um efeito 
limitado sobre a precisão das iluminâncias calculadas dentro do ambiente. 

O outro caso em que o Relux apresentou menor precisão foi em arbertura sem vidro 
na cobertura de 1,0 m x 1,0 m. No entanto, observou-se que a precisão do programa 
é muito elevada nas mesmas situações, mas com aberturas envidraçadas21 (IEA, 
2005, p. 22, tradução nossa). 

                                                 
21 The simulation results of Relux were generally satisfactory showing high accuracy in the different 
tested aspects. 
The lowest accuracy was observed for the glass directional transmission where results did not 
correlate perfectly with the analytical reference. Nevertheless, the daylighting results with the glazed 
openings showed that the observed difference in the directional transmission has a limited effect on 
the accuracy of calculated illuminances inside the room. 
The other case where Relux showed a lower accuracy is for the 1m×1m unglazed roof opening. 
However, it was noted that the program accuracy is very high for the same scenarios but with glazed 
openings. 
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As simulações a seguir foram feitas com diferentes tamanhos de aberturas e com 

vidros transparentes, cujo coeficiente de transmissão luminosa é de 80%. O objetivo 

consistiu em identificar quantitativamente qual a contribuição de cada região 

proposta por Hausladen et al. (2004) por meio da iluminância resultante. O cálculo 

foi feito para o dia 21 de março às 12h, a 0,75 m do piso (altura do plano de trabalho 

segundo a NR-17), com abertura orientada para o leste, centralizada na fachada, e 

céu encoberto, segundo a CIE. A sala utilizada no estudo tem 6,0 m x 3,0 m e pé-

direito de 2,80 m. As refletâncias de parede, teto e piso são 50%, 70% e 20%, 

respectivamente. 

Cada análise se compõe de uma perspectiva que mostra a forma da área 

envidraçada estudada, de uma figura delimitando as faixas de iluminância em 

pseudocores com o cálculo ponto a ponto sobreposto, de uma malha de 0,30 m por 

0,30 m, e de um gráfico com corte longitudinal mostrando a curva de diminuição da 

iluminância. 

 

 
Figura 16 Simulação 1: abertura de 1,50 x 1,20 m (L x A). Calculado no programa Relux Professional. 
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Figura 17 Distribuição da iluminância (lux) em pseudocores de uma abertura de 1,50 x 1,20 m. 
 

 

 

Gráfico 8 Corte longitudinal de uma abertura de 1,50 x 1,20 m. 
 

Na Simulação 1, foi feita uma análise de uma abertura de 1,50 m de largura por 1,20 m de 

altura com peitoril de 0,90 m, como mostra a Figura 16.  
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De acordo com a Figura 17, Distribuição da iluminância ponto a ponto e em pseudocores, 

a iluminância mínima é de 46 lux, 1,74% da iluminância máxima. Essa figura mostra que 

mais da metade da sala está abaixo de 150 lux. O Corte longitudinal, Gráfico 8, indica que 

a principal contribuição na iluminância desse ambiente provém do componente direto da 

luz. A curva sofreu uma pequena variação a partir do começo das inter-reflexões 

(componente indireto). 

 
Figura 18 Simulação 2: abertura de 1,50 x 1,90 m (L x A). Calculado no programa Relux Professional. 
 

 
Figura 19 Distribuição da iluminância (lux) em pseudocores de uma abertura de 1,50 x 1,90 m. 
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Gráfico 9 Corte longitudinal de uma abertura de 1,50 x 1,90 m. 
 

Na Simulação 2, foi analisado um ambiente com uma área envidraçada de 1,50 m de 

largura por 1,90 m de altura, com um peitoril de 0,90 m, como mostra a Figura 18.  

De acordo com a Figura 19, Distribuição da iluminância ponto a ponto e em pseudocores, 

a iluminância mínima é de 84 lux, aproximadamente 2,76% da iluminância máxima. Essa 

figura aponta que o aumento da abertura envidraçada no sentido do forro possibilitou uma 

melhora na iluminância da sala, permitindo aproximadamente metade do ambiente com 

valores em torno de 300 lux. O Gráfico 9, Corte longitudinal, evidencia um aumento do 

componente indireto e uma curva mais suave em relação ao corte da Simulação 1.  

 
Figura 20 Simulação 3: abertura de 1,50 x 2,80 m (L x A). Calculado no programa Relux Professional. 
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Figura 21 Distribuição da iluminância (lux) em pseudocores de uma abertura de 1,50 x 2,80 m. 
 

 
Gráfico 10 Corte longitudinal de uma abertura de 1,50 x 2,80 m. 
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Na Simulação 3, foi analisado um ambiente com uma área envidraçada de 1,50 m 

de largura por 2,80 m de altura, sem peitoril, como mostra a Figura 20.  

Segundo a Figura 21, a iluminância mínima é de 104 lux, aproximadamente 2,35% 

da iluminância máxima. Essa figura mostra que, apesar do acréscimo de 20 lux no 

fundo do ambiente, em relação à Simulação 2, houve uma diminuição da relação em 

porcentagem da iluminância mínima e máxima. O corte, Gráfico 10, mostra uma 

curva uniforme e mais acentuada em relação à Simulação 2. 

Após essas três análises observa-se que a região próxima ao forro, a zona de luz 

natural, é responsável por contribuir com uma parcela maior na iluminância, inclusive 

com um aumento significativo do componente indireto, e, logo, por distribuir melhor a 

luz natural. A zona de visão contribui para a distribuição da iluminância, mas a zona 

funcional tem influência limitada, pois a iluminância média da Simulação 2 foi de 547 

lux e a da Simulação 3 foi de 610 lux, ou seja, houve um aumento de 63 lux. Sendo 

assim, outros fatores, que não a luz natural, devem influenciar a utilização dessa 

última zona como parte de um sistema de fachada para justificar o aumento da área 

envidraçada com ganhos de energia. 
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3.1. Vedos translúcidos e transparentes 

O vidro ampliou as possibilidades de uso na aquitetura a partir do momento em que 

recursos de controle da luz natural e da radiação solar foram integrados ao material. 

Isso conferiu aos arquitetos maior liberdade no desenho das fachadas, criando 

empenas arrojadas nos moldes da Arquitetura Internacional. 

Embora existam vários fornecedores de vidros no Brasil, as Simulações 3, 4 e 5 

foram desenvolvidas utilizando um produto da Guardian Brasil graças à 

disponibilização de catálogos pela empresa após a visita feita à sua fábrica em Porto 

Real, no Estado do Rio de Janeiro. O objetivo desta análise é destacar as 

características de algumas configurações, pois estão ligadas ao aumento ou à 

diminuição do coeficiente de transmissão luminosa do vidro.  

A seguir estão descritos os tipos de vidros comercializados no Brasil, pela empresa: 

Vidro Monolítico: o vidro float, que não foi termoendurecido ou temperado, é o vidro 
monolítico. É feito por um processo de recozimento, ou seja, um resfriamento 
controlado que evita uma tensão residual no vidro. Esse vidro pode ser cortado, 
usinado, perfurado e polido; 

Vidro laminado: o vidro laminado é formado por duas ou mais lâminas de vidro 
permanentemente unidas, com uma ou mais películas de polivinil butiral (PVB), 
utilizando calor e pressão. As lâminas e as películas podem variar em cor e 
espessura para se adequar a cada projeto; 

Vidro insulado: uma unidade de vidro insulado é composta de duas ou mais lâminas 
de vidro seladas nas bordas separadas por uma câmara de ar. Essa é a forma mais 
eficaz de reduzir a transferência de calor através do envidraçamento. Combinado 
com o SunGuard®, pode trazer reduções significativas no consumo de energia 
(GUARDIAN BRASIL. Manual técnico da Guardian SunGuard, [200-?] , p. 7-9. ). 

 

Na Figura 22, a seguir, são representadas as configurações mais comuns de vidro. 

Os números identificam as superfícies, contando do exterior para o interior. 
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Figura 22 Configurações de vidro. Fonte: GUARDIAN BRASIL. Manual técnico da Guardian SunGuard, [200-?], p. 10. 
 

Comparando o mesmo produto, por exemplo, o Light Blue 52 em diferentes 

configurações, podem-se perceber as características de cada um e seu 

desempenho. Esse vidro foi escolhido por ter alto desempenho na configuração 

monolítica. 

Tabela 10: Comparação das características do produto Light Blue 52 

Light Blue 52 

Configuração Transmissão 
Luminosa 

Fator Solar Coeficiente de 
Sombra 

Monolítico 4 mm 51% 60% 0,70 
Monolítico 6 mm 51% 59% 0,69 

Laminado 4 mm/ PVB 0,38 mm/ 4 mm 54% 59% 0,68 
Insulado 6 mm/ ar 12 mm/ 6 mm 46% 49% 0,57 

Fonte: a partir de GUARDIAN BRASIL. Manual técnico da Guardian SunGuard, [200-?], p. 15-17. 
 

A transmissão luminosa é a porcentagem da luz visível que passa através do vidro.  
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Fator solar é  

a porcentagem da radiação solar incidente no vidro que é transferida internamente, 
direta e indiretamente através do envidraçamento.  A porção de ganho direto é igual 
à transmissão de energia solar, enquanto a indireta é a fração da incidência da 
radiação solar no vidro que é absorvida e reirradiada ou conduzida internamente. 
Exemplo: um vidro incolor de 3 mm possui um Fs de aproximadamente 87, do qual 
84 é ganho direto (transmissão solar direta) e 03 é ganho indireto (reirradiação) 
(GUARDIAN BRASIL. Manual técnico da Guardian SunGuard, [200-?], p. 33. 

E coeficiente de sombra é 

uma medida alternativa do ganho do calor através do vidro pela irradiação solar. Mais 
precisamente, o coeficiente de sombra é a razão entre o ganho de calor solar de um 
tipo particular de vidro e o do vidro incolor. Um valor baixo de coeficiente de sombra 
indica pouco ganho de calor solar. Para referência, um vidro incolor de 3 mm possui 
um coeficiente de sombra de valor 1,00 (sC é um termo antigo, que está sendo 
substituído pelo Fs). (GUARDIAN BRASIL. Manual técnico da Guardian SunGuard, 
[200-?], p. 32. 

A Tabela 10 demonstra que, quanto maior a porcentagem de transmissão luminosa, 

maior o fator solar. Embora o propósito deste trabalho não seja discutir questões 

térmicas, ressalta-se que a relação entre transmissão luminosa e fator solar é um 

limitador na tentativa de melhora da distribuição da iluminância, pois o aumento da 

luz interna gera aumento do calor. 

Após o estudo das Simulações 1, 2 e 3 e de alguns tipos de vidros, percebe-se que 

uma fachada em São Paulo não deve ter um único tipo de tratamento (por 

pavimento), visto que uma única solução não contemplaria as especificidades das 

zonas propostas por Hausladen et al. (2004) e um único tipo de vidro não resolveria 

as questões de aumento da distribuição da luz natural e aumento da proteção contra 

ganhos de calor. 

Mesmo o uso de um vidro monolítico transparente, cuja transmissão luminosa varia 

de 80% a 90% (LBNL, Window 6. Version 6.3.9.0. Biblioteca de vidros. 2010.), não 

assegura uma distribuição luminosa uniforme, já que, como será visto nos Capítulos 

4 e 5, a linha de tendência de decréscimo da iluminação natural segue o mesmo 

padrão. Sendo assim, evidencia-se a importância de melhorar o desempenho de 

cada região: a zona de luz natural deve ter, por exemplo, um vidro com alta 

transmissão luminosa e dispositivos que reflitam a luz natural na direção da 

profundidade do ambiente para diminuir o uso da iluminação artificial e as diferenças 

acentuadas nas iluminâncias próximas às aberturas e da parte do fundo do 
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ambiente. Além disso, a zona de visão deve ser contemplada com um vidro de 

controle solar de alto desempenho e uma proteção externa para evitar a incidência 

solar direta nos horários críticos. A adoção dessa medida possibilitaria o uso de um 

vidro com fator solar mais alto, ou seja, com transmissão luminosa maior, porque 

essa área ficaria sombreada por um elemento na fachada. A utilização da zona 

funcional deve ser avaliada como área envidraçada, uma vez que esta não agrega 

tanto quanto as demais áreas em termos de luz natural, mas em termos de ganhos 

de energia. 
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3.2. Elementos de sombreamento 

De todas as estratégias solares, o sombreamento pode ser a mais importante. Os 
benefícios do sombreamento são tão grandes e evidentes que constatamos seu uso 
em toda a história e em muitas culturas. Vemos seu efeito na arquitetura clássica, 
assim como nos edifícios vernaculares rústicos (“arquitetura sem arquitetos”)22 
(LECHNER, 2008, p. 208, tradução nossa). 

Proteger as áreas envidraçadas é uma necessidade, haja vista as temperaturas de 

São Paulo na maior parte do ano (Gráfico 1, p. 47). O consumo de ar condicionado é 

proporcional ao aquecimento das fachadas não sombreadas; porém, utilizando 

recursos de sombreamento, boa parte desse gasto pode ser reduzido. Há diversos 

recursos, como beirais, toldos, brise soleil móveis e fixos, elementos cerâmicos, 

sistemas de fachadas duplas, entre outros, que devem ser aplicados de acordo com 

as necessidades ou premissas do projeto. 

Segundo Lechner (2008), o melhor desempenho de elementos de sombreamento é 

o dos dispositivos móveis. “O objetivo de um elemento de sombreamento não é 

apenas bloquear o sol, mas também permitir a maior visão externa possível. Afinal, a 

maioria das pessoas concorda que a função mais importante de uma janela é 

proporcionar vista para o exterior”23 (LECHNER, 2008, p. 216, tradução nossa). 

A seguir, foram feitas simulações de cinco sistemas possíveis com fachada cortina. 

Eles são:  

 Simulação 1: fachada cortina com vidro transparente sem proteções; 

 Simulação 2: fachada cortina com vidro transparente e brises horizontais; 

 Simulação 3: fachada cortina com dois tipos de vidro, sendo o da zona de luz 

natural transparente e o da zona de visão de controle solar (a zona funcional 

permaneceu em alvenaria); 

                                                 
22 Of all solar strategies, shading may be the most important. The benefits of shading are so great and 
obvious that we see its application throughout history and across cultures. We see its effect on 
classical architecture as well as on unrefined vernacular buildings (“architecture without architects”). 
23 The goal of a shading design is not just to keep the sun out but also to allow as much view as 
possible. After all, most people agree that the most important function of a window is to provide a 
view. 
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 Simulação 4: fachada cortina com dois tipos de vidro, sendo o da zona de luz 

natural transparente e o da zona de visão de controle solar, prateleira de luz e 

brise (a zona funcional permaneceu em alvenaria); 

 Simulação 5: fachada cortina com dois tipos de vidro, sendo o da zona de luz 

natural transparente e o da zona de visão de controle solar e brise (a zona 

funcional permaneceu em alvenaria); 

O ambiente em questão tem 6,0 m x 3,0 m e pé-direito de 2,80 m, com refletâncias 

de parede, teto e piso de 50%, 70% e 20%, respectivamente. O cálculo foi feito para 

o dia 21 de março às 12 h, a 0,75 m do piso (altura do plano de trabalho segundo a 

NR-17, com abertura orientada para o leste, centralizada na fachada, e céu 

encoberto segundo a CIE. As simulações com mudança na altura do pé-direito foram 

feitas nos estudos de caso. 

O objetivo deste capítulo é avaliar quantitativamente alguns sistemas com base nas 

simulações das três zonas propostas por Hausladen et al. (2004) e buscar melhora 

do desempenho da zona de luz natural por meio de recursos baseados na geometria 

da insolação e no uso de vidros de controle solar de alto desempenho. 

A Simulação 1, Pele de vidro com vidro transparente (Figura 23), foi feita a fim de 

servir com parâmetro para a análise dos demais sistemas. 

 
Figura 23 Simulação 1: pele de vidro com vidro transparente. 
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Observa-se na Figura 24, Iluminância em pseudocores, que, apesar de a fachada 

ser totalmente envidraçada, os 500 lux (mínimo recomendado pela NBR 5413:1992 

– Iluminância de interiores para tarefas com requisitos visuais normais, como por 

exemplo, trabalho de escritório) está a aproximadamente 3,25 m da abertura.  

 
Figura 24 Distribuição da iluminância (lux) em pseudocores de uma pele de vidro com vidro transparente. 
 

Tabela 11: Distribuição da iluminância ponto a ponto da simulação 1. 
 0,15 0,45 0,75 1,05 1,35 1,65 1,95 2,25 2,55 2,85 3,15 3,45 3,75 4,05 4,35 4,65 4,95 5,25 5,55 5,85 
2,85 191 203 206 220 241 271 310 355 406 491 566 679 826 1004 1234 1536 1890 2422 3028 3894 
2,55 205 215 219 236 257 287 323 376 432 518 603 718 888 1082 1345 1709 2154 2796 3578 4710 
2,25 210 222 230 239 261 289 339 389 447 531 618 760 923 1163 1423 1832 2323 3030 3923 5072 
1,95 215 225 227 243 266 296 337 396 456 549 638 775 954 1205 1492 1914 2457 3189 4085 5202 
1,65 215 231 233 251 271 297 351 401 461 561 644 796 978 1227 1510 1978 2492 3251 4157 5266 
1,35 220 227 235 247 268 303 343 402 463 559 648 797 972 1222 1536 1964 2520 3250 4145 5263 
1,05 214 229 231 248 265 295 344 394 452 549 638 780 968 1212 1483 1917 2449 3185 4083 5203 
0,75 210 220 227 240 261 292 337 389 448 534 625 759 920 1153 1434 1821 2347 3023 3893 5057 
0,45 202 216 218 235 258 285 327 379 429 518 602 735 888 1089 1344 1709 2158 2779 3592 4740 
0,15 194 202 210 223 241 271 304 354 410 486 566 681 821 1001 1230 1542 1911 2398 3030 3888 

Fonte: a partir de dados obtidos da simulação 6 no Relux Professional 2010. 
 

Foram selecionados os maiores valores de cada intervalo para a análise. O 

programa considera o primeiro valor a 0,15 m das paredes. Em cada intervalo, foi 

calculada a porcentagem da iluminância menor em relação à maior, com o intuito de 

analisar a constância da distribuição da luz natural de cada sistema.  
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Considerando a iluminância máxima da Tabela 11 de 5.266 lux, a 4,95 m da parede 

oposta à envidraçada há 2.520 lux, ou 47% do primeiro valor, a 4,05 m há 48%, a 

3,15 m há 52%, a 2,25 m há 62%, a 1,35 m há 67%, a 0,15 m há 81%. 

O corte (Gráfico 11) mostra que o resultado obtido é proveniente do componente 

direto da luz, ou seja, há poucas inter-reflexões. 

 
Gráfico 11 Corte longitudinal de uma pele de vidro com vidro transparente. 
 

Na Simulação 2, estudaram-se brise soleil horizontais para a pele de vidro de 

maneira que permitissem a entrada de sol das 6 h 45 min às 9 h 35 min no dia 22 de 

junho, das 6 h às 9 h 5 min no dia 21 de março e das 5 h 15 min às 8 h 30 min no 

dia 22 de dezembro, o que resultou em 6 placas, com 46 cm entre cada uma, como 

mostra a Figura 25. A Figura 26 ilustra o processo gráfico da determinação da 

máscara para o sombreamento da abertura no horário especificado. 

É importante ressaltar que o cálculo da iluminância desenvolvido no Relux foi feito 

sem anteparos (árvores, pessoas ou bancos), como nos estudos anteriores. A Vista 

interna, Figura 27, foi simulada para ilustrar a questão do bloqueio da vista para o 

exterior. 
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Figura 25 Cortina de vidro com brises horizontais. a= 43º e g=29º. Corte e vista externa. 

 
A zona de eficiência total dos brises é demonstrada pela área hachurada na carta 

solar de 24º sul. As demais regiões têm eficiência parcial. 

 
Figura 26 Planta com estudo de geometria da insolação para determinação dos períodos de sombra da área mascarada pelos 
brises horizontais. 
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A Figura 27 mostra a vista interna da fachada com brises. Nota-se como esse 

recurso bloqueia parcialmente a visão para o exterior. 

 
Figura 27 Vista interna de uma fachada com brises horizontais. 

 

O problema principal com os sistemas fixos e não ajustáveis é que normalmente são 
posicionados em função do pior horário, ou seja, durante 80% do ano, bloqueiam 
mais luz do que o necessário. Eles podem, na verdade, acarretar o uso de maior 
quantidade de luz artificial no interior do ambiente24 (GARDNER; HANNAFORD, 
1993, p. 82, tradução nossa). 

 
Figura 28 Simulação 2: pele de vidro com vidro transparente e brises horizontais fixos. 
 
                                                 
24  The main problem with all fixed, non-adjustable systems is that they are generally set up for the 
wort-case scenario, so that for 80 percent of the year they are excluding more light than they need to. 
They might actually entail the use of more artificial interior lighting. 
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A Figura 28 indica a pele de vidro transparente com as 6 placas de brise soleil. 

 
Figura 29 Distribuição da iluminância (lux) ponto a ponto e em pseudocores de uma pele de vidro com vidro transparente. 
 

A Figura 29, Distribuição da iluminância em pseudocores, mostra que para o horário 

simulado o brise possibilita 500 lux a aproximadamente 2,25 m da fachada 

envidraçada. Os brises foram dimensionados para proteger a fachada da iluminação 

solar direta no dia 21 de março das 9 h 5 min às 12 h. 

Tabela 12: Distribuição da iluminância ponto a ponto da Simulação 2. 
 0,15 0,45 0,75 1,05 1,35 1,65 1,95 2,25 2,55 2,85 3,15 3,45 3,75 4,05 4,35 4,65 4,95 5,25 5,55 5,85 
2,85 144 143 154 162 178 192 201 234 271 304 342 383 437 483 518 586 643 738 804 991 
2,55 150 154 164 176 188 204 213 251 289 332 377 418 473 529 574 648 732 813 839 1095 
2,25 154 161 168 173 195 205 222 254 300 343 377 435 484 549 586 686 738 851 853 1090 
1,95 157 163 176 181 192 219 226 261 314 351 397 448 510 575 624 698 762 833 832 1067 
1,65 157 163 173 189 194 217 232 265 312 359 387 454 511 590 615 711 768 836 809 1006 
1,35 159 161 175 181 196 215 219 264 313 363 404 452 513 585 629 693 768 830 800 981 
1,05 157 167 174 189 192 215 225 266 316 349 391 444 507 577 617 708 780 853 836 1091 
0,75 154 156 172 173 192 208 217 259 302 350 387 440 497 541 610 664 761 848 861 1109 
0,45 149 157 161 172 187 202 221 253 293 326 373 424 482 532 561 660 729 823 859 1127 
0,15 144 145 160 161 178 190 199 241 272 309 346 394 444 482 519 605 650 760 821 1019 

Fonte: a partir de dados obtidos da Simulação 6 no Relux Professional 2010. 
 

Considerando a iluminância máxima da Tabela 12 de 1.127 lux, a 4,95 m da parede 

oposta à envidraçada há 780 lux, ou 69% do primeiro valor, a 4,05 m há 75%, a 3,15 

m há 68%, a 2,25 m há 65%, a 1,35 m há 73%, a 0,15 m há 81%. 
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Gráfico 12 Corte longitudinal de uma pele de vidro com vidro transparente. 
 
O Gráfico 12, Corte longitudinal, mostra que as inter-reflexões internas (indirect part) 

têm equivalência ao componente de luz direta nesse sistema, pois cada brise 

funciona como um rebatedor da luz natural.  

A Simulação 3, Figura 30, mostra um estudo de uma fachada com dois tipos de 

vidro, sendo a zona de luz natural com um vidro transparente e a zona de visão com 

um vidro de controle solar. As transmissões luminosas são 80% e 42%, 

respectivamente. O vidro da zona de visão é o Neutral Plus 50, da Guardian 

SunGuard. A zona de visão permaneceu em alvenaria. 

 
Figura 30 Simulação 3: pele de vidro com dois tipos de vidro, sendo o da zona de luz natural transparente e o da zona de 
visão de controle solar. 
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A Figura 31, Distribuição de iluminância em pseudocores, mostra que a faixa com 

500 lux está a aproximadamente 2,75 m da fachada envidraçada, o mesmo número 

obtido na simulação com a pele de vidro transparente. 

 
Figura 31 Distribuição da iluminância (lux) em pseudocores de uma pele de vidro com vidro transparente e vidro de controle 
solar. 
 

Tabela 13: Distribuição da iluminância ponto a ponto da Simulação 3. 
 0,15 0,45 0,75 1,05 1,35 1,65 1,95 2,25 2,55 2,85 3,15 3,45 3,75 4,05 4,35 4,65 4,95 5,25 5,55 5,85 
2,85 122 132 137 144 156 179 208 237 277 336 401 469 559 702 844 1042 1250 1523 1844 2290 
2,55 130 143 144 154 168 188 220 263 294 356 426 512 613 755 928 1142 1439 1744 2151 2771 
2,25 139 147 152 157 168 192 228 258 307 372 441 529 632 805 998 1254 1533 1935 2382 2975 
1,95 137 149 150 161 176 194 231 271 321 383 456 546 675 840 1040 1300 1640 2027 2490 3055 
1,65 140 151 151 160 176 201 234 270 321 383 457 544 672 879 1069 1343 1658 2075 2531 3088 
1,35 140 150 152 159 170 198 234 274 320 391 465 559 687 846 1067 1335 1665 2083 2534 3087 
1,05 136 150 151 161 170 200 231 266 316 376 457 545 670 862 1047 1283 1623 2014 2509 3061 
0,75 139 148 150 155 170 193 227 271 318 378 447 526 648 803 1008 1233 1534 1940 2406 2956 
0,45 134 140 143 151 168 187 223 258 299 357 427 500 622 767 947 1151 1429 1754 2217 2778 
0,15 125 135 138 143 158 179 203 237 285 334 402 464 561 688 842 1025 1276 1551 1819 2285 

Fonte: a partir de dados obtidos da simulação 6 no Relux Professional 2010. 
 

Considerando a iluminância máxima da Tabela 13 de 3.088 lux, a 4,95 m da parede 

oposta à envidraçada há 1.665 lux, ou 53% do primeiro valor, a 4,05 m há 52%, a 

3,15 m há 52%, a 2,25 m há 58%, a 1,35 m há 64%, a 0,15 m há 79%. 
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Gráfico 13 Corte longitudinal de uma pele de vidro com vidro transparente e vidro de controle solar. 
 
O corte, Gráfico 13, mostra um pequeno aumento da área de inter-reflexões em 

relaxão à Simulação 4. 

A Figura 32, a seguir, demonstra um estudo com prateleira de luz, ou light shelf, e 

com brise soleil. 

 
Figura 32 Cortina de vidro com prateleira de luz (light shelf). a= 57º e g=56º. Corte e vista externa. 
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O brise foi calculado para proteger totalmente o ambiente nos dias 16 de abril, das 

11 h 30 min às 12 h, 23 de março das 9 h 55 min, às 12 h, e 22 de dezembro, das 9 

h 35 min às 12 h. Desse modo, o ambiente poderia ter incidência solar no inverno. 

 
Figura 33 Planta com estudo de geometria da insolação para determinação dos períodos de sombra da área mascarada pela 
prateleira de luz. 
 

A Figura 33 indica, na carta solar de 24º sul, que a área hachurada exibe a zona de 

proteção total do brise. As demais áreas são consideradas zonas de proteção 

parciais. 
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Figura 34 Vista interna de fachada com prateleira de luz. 
 

A Figura 34 aponta que esse sistema tem a vantagem de não obstruir a visão, como 

no caso dos brises. As simulações foram feitas sem obstruções na fachada frontal. 

O cenário é apenas ilustrativo. 

Os vidros utilizados foram: na zona de luz natural, vidro transparente e na zona de 

visão, vidro Neutral Plus 50, da Guardian SunGuard, com 42% de transmissão 

luminosa. A zona funcional permaneceu em alvenaria, como demonstra a Figura 35. 

 

 
Figura 35 Simulação 4: pele de vidro com dois tipos de vidro, sendo o da zona de luz natural transparente e o da zona de 
visão, de controle solar, brise e prateleira de luz. 
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A proposta do brise é proteger o ambiente contra a radiação solar direta, que 

incidiria sobre as estações de trabalho, e a da prateleira de luz, permitir que maiores 

níveis de iluminação natural cheguem a regiões mais distantes da abertura, sem a 

perda da visão para o exterior. A conciliação dos dois recursos traz benefício aos 

usuários, pois permite visão para o exterior e aproveitamento da luz natural, sem  

necessidade de utilizar persianas para bloquear a incidência solar direta nos 

horários críticos. Esse sistema reduziria, como conseqüência, a entrada de calor, 

diminuindo gastos com refrigeração artificial. A superfície da prateleira simulada é 

plana e tem refletância de 70%, igual à do forro. 

 

 
Figura 36 Distribuição da iluminância (lux) em pseudocores de uma pele de vidro com vidro transparente e vidro de controle 
solar, brise e prateleira de luz. 
 

A Figura 36 demonstra que a iluminância de 500 lux é atingida a aproximadamente 

1,25 m da fachada envidraçada. A faixa verde dentro da área amarela, de 200 a 300 

lux, mostra um aumento na iluminância gerado pelo rebatimento da luz natural difusa 

na prateleira de luz. Esse aumento não é tão significativo, porque a simulação foi 

feita para céu encoberto. 
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Tabela 14: Distribuição da iluminância ponto a ponto da Simulação 4. 
 0,15 0,45 0,75 1,05 1,35 1,65 1,95 2,25 2,55 2,85 3,15 3,45 3,75 4,05 4,35 4,65 4,95 5,25 5,55 5,85 
2,85 82 82 83 89 96 110 131 136 150 148 170 202 240 230 278 341 419 465 638 950 
2,55 82 87 87 94 98 112 134 152 154 159 186 222 270 262 317 396 493 564 797 1234 
2,25 84 90 93 94 107 114 114 151 167 172 195 241 288 280 343 426 538 621 877 1273 
1,95 87 84 94 99 103 119 146 159 172 182 203 247 298 292 357 450 575 649 884 1260 
1,65 87 95 93 97 195 129 153 161 173 178 205 252 305 295 361 461 580 648 898 1241 
1,35 86 92 93 99 194 122 159 153 177 182 206 252 305 298 367 463 584 654 885 1245 
1,05 86 95 91 99 192 119 147 165 165 177 203 249 300 290 361 450 570 642 888 1251 
0,75 91 89 89 96 100 114 142 154 166 169 195 239 288 280 346 424 542 617 868 1274 
0,45 84 81 89 95 100 111 131 146 153 161 185 226 270 263 318 391 488 559 812 1237 
0,15 80 80 84 89 95 106 130 137 145 147 169 202 240 229 280 341 413 463 640 962 

Fonte: a partir de dados obtidos da simulação 6 no Relux Professional 2010. 
 
Considerando a iluminância máxima da Tabela 14 de 1.274 lux, a 4,95 m da parede 

oposta à envidraçada há 584 lux, ou 45% do primeiro valor, a 4,05 m há 51%, a 3,15 

m há 69%, a 2,25 m há 80%, a 1,35 m há 118%, a 0,15 m há 46%. 

A 3,75 m da parece oposta à envidraçada, houve um aumento na iluminância 

proveniente do rebatimento da luz difusa. Os valores resultantes são pouco 

expressivos, porque a simulação não foi feita para céu claro, com luz solar direta. 

 
Gráfico 14 Corte longitudinal de uma pele de vidro com vidro transparente e vidro de controle solar, brise e prateleira de luz. 
 

O corte, Gráfico 14, indica que o componente indireto da luz natural teve um 

aumento na Simulação 4 devido à prateleira de luz, que funciona como um 

rebatedor. 

A seguir, um estudo do mesmo sistema anterior, porém apenas com o brise. 
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Figura 37 Simulação 5: pele de vidro com dois tipos de vidro e brise. 
 
A Simulação 5, Figura 37, mostra um sistema com um vidro transparente na zona de 

luz natural, um vidro de controle solar com transmissão luminosa de 42% e brise na 

zona de visão. A zona funcional permaneceu em alvenaria. Apenas o brise foi 

simulado neste caso, porque a prateleira de luz pode ser um recurso opcional – se 

for um dispositivo retrátil –  em um dia de céu encoberto, quando não há luz solar 

direta. Essa proposta tem o objetivo de proteger a zona de visão para possibilitar a 

utilização de um vidro com alta transmissão luminosa.  

 
Figura 38 Distribuição da iluminância (lux) em pseudocores de uma pele de vidro com vidro transparente, vidro de controle 
solar e brise. 
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A Figura 38, Distribuição da iluminância em pseudocores indica que a faixa com 500 

lux está a aproximadamente 2,50 m da fachada envidraçada. Isso corresponde a 

mais do que a Simulação 4, mas a um pouco menos que a Simulação 3, que não 

usa nenhuma proteção na fachada, cuja faixa dos 500 lux está a 2,75 m. 

A Tabela 15, a seguir, demonstra a diminuição da luz natural ponto a ponto. 

Tabela 15: Distribuição da iluminância ponto a ponto da Simulação 5. 
 0,15 0,45 0,75 1,05 1,35 1,65 1,95 2,25 2,55 2,85 3,15 3,45 3,75 4,05 4,35 4,65 4,95 5,25 5,55 5,85 
2,85 96 106 105 117 126 146 179 205 237 304 357 427 500 613 739 896 1018 1169 1281 1372 
2,55 104 113 113 122 131 152 184 216 260 330 384 466 549 696 814 1011 1171 1361 1528 1717 
2,25 107 115 121 123 138 159 195 224 263 340 405 489 573 729 881 1074 1264 1495 1634 1814 
1,95 107 119 118 128 144 160 197 235 276 352 417 510 606 767 897 1136 1332 1553 1714 1794 
1,65 110 119 123 127 136 165 198 242 283 355 413 504 628 779 938 1165 1352 1603 1725 1803 
1,35 108 122 122 129 143 164 201 235 281 357 427 499 615 781 925 1155 1354 1570 1707 1813 
1,05 107 120 120 127 137 164 196 234 275 345 411 502 608 764 914 1133 1317 1525 1720 1808 
0,75 105 116 117 127 137 158 194 228 274 335 407 485 589 730 878 1062 1280 1464 1650 1806 
0,45 105 113 115 123 136 154 184 220 257 325 387 465 559 680 817 1030 1171 1348 1503 1726 
0,15 98 106 111 117 128 146 174 202 242 298 358 425 511 616 735 865 1024 1144 1263 1383 

Fonte: a partir de dados obtidos da simulação 6 no Relux Professional 2010. 
 

Considerando a iluminância máxima da Tabela 15 de 1.814 lux, a 4,95 m da parede 

oposta à envidraçada há 1.354 lux, ou 74% do primeiro valor, a 4,05 m há 57%, a 

3,15 m há 54%, a 2,25 m há 56%, a 1,35 m há 59%, a 0,15 m há 76%. 

O corte, apresentado no Gráfico 15, mostra um pico na iluminância ocasionado pela 

reflexão da luz natural no brise. 

 
Gráfico 15 Corte longitudinal de uma pele de vidro com vidro transparente e vidro de controle solar e brise. 
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3.3 Discussão dos resultados 

O Gráfico 16 compara os sistemas em relação à distribuição da iluminância. 

 
Gráfico 16 Gráfico comparativo de iluminâncias entre diferentes sistemas para céu encoberto. 
 

A Simulação 2 mostra que a iluminância sofre uma diminuição mais suave em 

relação aos demais sistemas. Isso ocorreu porque os brises foram projetados para 

bloquear a luz solar direta no horário calculado. Embora a simulação tivesse sido 

feita para céu encoberto, os brises funcionaram como rebatedores e foi possível ter 

iluminâncias maiores no sentido da parede oposta à envidraçada. No entanto, o uso 

de brises não é o mais adequado, porque, como afirma Franco (2003) 

Sombreadores fixos são projetados para obter o máximo de performance em 
momentos críticos de insolação, como o solstício de inverno. Fora destas condições, 
estes sistemas obstruem parte significativa da luz difusa da abóbada celeste, 
reduzindo a performance do sistema de janelamento do recinto (FRANCO, 2003, p. 
37). 

A Simulação 4 mostra constância na iluminância devido ao rebatimento da luz 

natural no brise e na prateleira de luz. Embora a Simulação 5 mostre um pico maior 

próximo à janela, a diminuição da iluminância é gradual por conta do rebatimento no 
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brise. Essa constância evita o ofuscamento, já que as diferenças de luminâncias nas 

superfícies claras diminuem. 

As Simulações 1 e 3 conseguem iluminâncias maiores no centro do ambiente graças 

ao excesso de luminosidade próximo à parede envidraçada. No entanto, esse tipo 

de situação exige adaptação constante dos olhos, pois a luminância nas superfícies 

claras muda abruptamente à medida que se afasta da abertura. 

O repetido ajuste a vários níveis de iluminância e a distância entre a tarefa visual e a 
fonte de ofuscamento termina por levar à fadiga ocular, que é considerada 
desagradável ou até mesmo dolorosa. Embora o desempenho visual possa continuar 
inalterado, o ofuscamento pode resultar em um alto grau de desconforto que, por sua 
vez, fará sentir seus efeitos no desempenho geral no local de trabalho25 
(GANSLANDT; HOFMANN, 1992, p. 79, tradução nossa). 

 O Gráfico 17 compara as iluminâncias entre os sistemas 4, 5 e 6 para céu claro. 

 
Gráfico 17 Gráfico comparativo de iluminâncias entre diferentes sistemas para céu claro. 
 

                                                 
25 Repeatedly having to adjust to various brightness levels and the distance between the visual task 
and the glare source eventually leads to eye strain, which is considered to be unpleasant or even 
painful. Although visual performance may objectively remain unchanged, discomfort glare can lead to 
a high degree of unease, which in turn will have an effect on the person’s overall at his/ her workplace. 
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Pode-se perceber que, apesar de a iluminância na Simulação 4 ser menor em 

relação às Simulações 3 e 4, a constância da luz natural é maior, já que a luz natural 

é rebatida para dentro do ambiente. Embora o sistema 5 tenha tido um bom 

desempenho para céu encoberto, na simulação para céu claro não houve diferença 

expressiva entre o sistema 3, cuja diminuição da iluminância é acentuada. 

Essas simulações indicam que é importante: 

 Escolher um tipo de vidro para cada zona da fachada, com o objetivo de 

potencializar suas características; 

 Ter elementos que maximizem a distribuição da luz natural e protejam as 

áreas envidraçadas para que mais luz natural chegue ao interior dos 

ambientes e para que seja possível trabalhar próximo às aberturas sem a 

necessidade de dispositivos internos de controle solar (persianas, cortinas, 

etc). 

É interessante que esses dispositivos não sejam fixos, pois assim será possível 

explorar a potencialidade de cada recurso diante das várias condições externas de 

iluminância. 
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4. Edifícios analisados na cidade de São Paulo 

Nos levantametnos in loco realizados nos seis edifícios selecionados na cidade Sâo 

Paulo, a obtenção da transmissão luminosa foi feita de dois modos: 

1. Por meio de medição in loco; 

2.  Por meio dos dados fornecidos pelos fabricantes dos vidros. 

Esses dados foram aplicados aos modelos digitais, com o objetivo de analisar os 

recursos de cada edifício e de entender como suas características influenciam a 

distribuição da luz natural do ambiente interno. Eles foram obtidos dividindo a 

iluminância interna (face interna do vedo da fachada) pela iluminância da área 

externa, considerando esta igual a 100%.  

Inicialmente, buscou-se avaliar três pavimentos (térreo, um andar intermediário e o 

último pavimento tipo) com o objetivo de obter uma média da iluminância do edifício, 

porém como só foi possível acessar mais de um andar no Edifício Instituto Itaú 

Cultural, optou-se por analisar um pavimento por edifício. O objetivo dessa avaliação 

consistia, além de obter a transmissão luminosa do vidro, em estudar como a 

arquitetura auxilia na distribuição da iluminação natural. Foi por essa razão que se 

analisou cada edifício isoladamente, sem seu entorno imediato. Os horários das 

medições variaram conforme a disponibilidade de acesso aos andares, sendo elas 

realizadas nas fachadas principais. Todos os pontos internos foram medidos a 0,75 

m do piso acabado (que representa o plano de trabalho segundo a NR-17) com o 

auxílio de uma trena digital e outra comum. 

Como os responsáveis pelos edifícios Berrini 500 e Nestlé não permitiram a entrada 

em suas dependências, mesmo após múltiplas tentativas, os dados foram obtidos 

com os fabricantes dos vidros empregados nesses projetos. Com relação ao Edifício 

Commerzbank Headquarters, só foi possível fazer uma visita guiada e nela, a única 

área medida foi a do jardim do 35º andar. Como no local há algumas árvores, a 

transmissão luminosa do vidro foi obtida com seu fabricante para evitar qualquer 

distorção nos resultados da medição in loco.  
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Esta etapa do trabalho é composta por: 

a) Análise gráfica da iluminância obtida in loco; 

b) Análise da área envidraçada rebatida no piso (linhas horizontais azuis) em 

relação à área total de piso, em porcentagem. A hachura em vernelho 

representa a diferença entre a área envidraçada e a área total de piso; 

c) Relação do pé-direito e do comprimento do pavimento analisado; 

d) Análise da posição do core (núcleo de circulação vertical); 

e) Estudo em maquete eletrônica no programa Relux Professional 2010 e 2011 

com a utilização da transmissão luminosa; 

f) Análise gráfica das iluminâncias ponto a ponto obtidas após a simulação do 

pavimento; 

g) Análise gráfica dos cortes longitudinal e transversal; 

h) Iluminância aparente do pavimento (perspectiva do pavimento resultante do 

cálculo feito no Relux); 

i) Planta com a análise da área envidraçada sobreposta ao resultado do cálculo 

ponto a ponto. 

As simulações do Capítulo Estudo em maquete eletrônica foram feitas no programa 

Relux Professional para o dia 21 de março, às 12 horas, com o plano de referência a 

0,75 m do piso. As refletâncias utilizadas de parede, teto e piso são 50%, 70% e 

20%, respectivamente. É importante que o resultado em pseudocores seja lido em 

conjunto com os demais gráficos para melhor compreensão da distribuição interna 

da iluminação natural do pavimento analisado. 

A escolha do tipo de céu para o cálculo de iluminação natural foi feita de acordo com 

a CIE, sendo a justificativa da própria Comissão Internacional de Iluminação 

reproduzida a seguir. Embora seja uma recomendação de 1970, trata-se da principal 

referência no assunto. O programa Relux Professional faz menção à CIE e utiliza 

seus parâmetros nos cálculos. 
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Como as condições de projeto são aquelas que já foram descritas como ‘condições 
toleráveis mínimas’, o tipo mais adequado de céu a ser escolhido é o completamente 
encoberto, que em muitos climas (mas não em todos) provavelmente existe em 
algum momento, quando prevalecem essas condições toleráveis mínimas. Uma 
vantagem adicional de utilizar o céu totalmente encoberto como o ‘céu de projeto’ é 
permitir que as pequenas variações da iluminância do azimute, para uma dada 
altitude acima do horizonte, sejam facilmente negligenciadas (CIE, 1970, p.14, 
tradução nossa).26 

 

O parâmetro para edifício de alto desempenho de distribuição de luz natural dentro 

deste trabalho foi definido como: alta transmissão luminosa dos vidros, posição do 

core no pavimento e relação da altura da área envidraçada e a distância até o core 

abaixo de 3,30 para edifícios com pé-direito de até 3,00 m.  

                                                 
26 Since the design conditions are those which have already been described as “tolerable minimum 
conditions”the obvious type of sky to select is the completely overcast one which in many (but not all) 
climates is likely to exist at a time when these tolerable minimum conditions prevail. Using the 
completely overcast sky as the “design sky” has added advantage that the small azimuthal variations 
of its luminance for a given altitude above the horizon can readily be neglected (CIE, 1970, p.14). 
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4.1 Edifício Instituto Itaú Cultural 

O Instituto Itaú Cultural localiza-se na Avenida Paulista, 149, esquina com a Rua 

Leôncio de Carvalho, próximo à estação Brigadeiro do metrô, como mostra a Figura 

39.  

 
Figura 39 Planta de localização do Instituto Itaú Cultural. Fonte: GOOGLE MAPS, [200-?].  
 

Projetado pelo engenheiro Ernest Robert de Carvalho Mange em 1995 e reformado 

pelo arquiteto Roberto Loeb em 2001 (FIGUEROLA, 2002), o Edifício Instituto Itaú 

Cultural, na Figura 40, possui cinco subsolos, térreo (piso Paulista), 2 mezaninos e 9 

andares, sendo o 1º e o 2º pavimentos com auditórios, e os pavimentos tipos do 3º 

ao 9º andar. Todos os caixilhos são fixos e o pé-direito é de 2,50 m. 
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Figura 40 Edifício Instituto Itaú Cultural. Fonte: acervo da autora, 13 maio 2010. 
 

A avaliação interna do edifício aconteceu no dia 13 de maio de 2010 às 9 h 20 min; a 

área externa foi medida às 8 h 35 min do mesmo dia. O 9º andar foi aferido do lado 

da Avenida Paulista para a obtenção da transmissão luminosa do vidro.  

A medição da área externa foi realizada na frente da fachada principal, no meio da 

calçada, no momento em que não havia transeuntes nem ônibus na frente do 

edifício para não fazer sombra na célula de medição e distorcer os valores. Às 8 h 

35, o luxímetro assinalou em torno de 34.000 lux.  

As Figuras 41 e 42 apresentam a planta do pavimento tipo e um corte do edifício, 

respectivamente. 
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Figura 41 Planta pavimento tipo - 3o ao 9o andar do Instituto Itaú Cultural. Fonte: INSTITUTO ITAÚ CULTURAL. Material para 
estudo acadêmico, São Paulo, nov. 2003. 
 

 
Figura 42 Corte parcial (até o 2o andar e e até o 2o subsolo) do Edifício Instituto Itaú Cultural. Fonte: INSTITUTO ITAÚ 
CULTURAL. Material para estudo acadêmico, São Paulo, nov. 2003. 
 

Foram constatados os seguintes resultados nos pontos: 

A= 10.970 lux; B= 9.900 lux; C= 947 lux; D= 736 lux e E= 220 lux. 
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Os pontos A e B foram medidos do lado interno da fachada, no eixo dos montantes. 

Os pontos C e D distam 2,72 m e o E, 7,23 m da fachada, respectivamente. As 

Figuras 43 a 49, a seguir, indicam o pavimento estudado. As madeiras apoiadas nos 

vidros foram retiradas para as medições. 

 

 

 
Figura 43 9º andar, vista para a Avenida Paulista do 
Instituto Itaú Cultural. Fonte: acervo da autora, 13 maio 
2010. 
 

 

 
Figura 44 9º  andar, vista para a Alameda Santos do 
Instituto Itaú Cultural. Fonte: acervo da autora, 13 maio 
2010. 
 

Figura 45 9º andar, vista para a Alameda Santos do Instituto 
Itaú Cultural.Fonte: acervo da autora, 13 maio 2010.

 
Figura 46 9º  andar, vista para a Avenida Paulista do Instituto 
Itaú Cultural. Fonte: acervo da autora, 13 maio 2010.
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Figura 47 9º  andar, vista para a Alameda Santos do Instituto 
Itaú Cultural. Fonte: acervo da autora, 13 maio 2010. 

Figura 48 9º andar, vista para a Alameda Santos do Instituto 
Itaú Cultural. Fonte: acervo da autora, 13 maio 2010. 
  

 

 
Figura 49 9º  andar, vista para a Alameda Santos do Instituto Itaú Cultural. Fonte: acervo da autora, 13 maio 2010. 
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4.1.1 Análise 

Tendo em vista que do lado externo da fachada principal do edifício o luxímetro 

marcava 34.000 lux e 10.970 lux na face interna do vedo da fachada, pode-se 

concluir que a transmissão luminosa (TL) é de aproximadamente 32%. 

As vigas transversais da fachada ocasionam algumas áreas de sombra dentro dos 

pavimentos e as iluminâncias médias são, como conseqüência, mais baixas.  

Apesar de a iluminânia ter diminuído mais de 91% após 2,72 m da área envidraçada, 

como aponta o Gráfico 18, os funcionários que trabalham nas áreas próximas às 

aberturas do lado da Avenida Paulista (Figuras 50 e 51), são obrigados a usar 

persianas abaixadas para conseguir enxergar a tela do computador durante a 

manhã, período em que a fachada recebe luz solar direta. Como conseqüência, o 

pavimento fica escuro e é preciso fazer uso da luz artificial, o que aumenta o 

consumo de energia.  

Nesse caso, os vidros translúcidos permitem a integração com o exterior apenas em 

teoria, pois na prática a visão é obstruída pelas persianas.  

Figura 50 3º andar, vista para Avenida Paulista do Instituto 
Itaú Cultural. Fonte: acervo da autora, 13 maio 2010.

 
Figura 51 3º  andar, vista para Avenida Paulista do Instituto 
Itaú Cultural. Fonte: acervo da autora, 13 maio 2010.
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Gráfico 18 Iluminância interna obtida no 9º pavimento do Edifício Instituto Itaú Cultural na fachada da Avenida Paulista. 
 

Observa-se na Figura 52 a relação, em planta, da área envidraçada e da área total 

de piso e a maior distância entre a AE27 e o core (12,95 m).  

 
Figura 52 Análise das áreas envidraçadas do pavimento tipo do Edifício Instituto Itaú Cultural. 
 
A Figura 53, a seguir, corte parcial, apresenta a relação do pé-direito com o 

comprimento total da edificação. 

 

                                                 
27 Área envidraçada. 
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Figura 53 Corte esquemático do Edifício Instituto Itaú Cultural. Fonte: a partir de INSTITUTO ITAÚ CULTURAL. Material para 
estudo acadêmico, São Paulo, nov. 2003. 
 

A área hachurada em azul é igual a 157,58 m² e a área total do piso, descontando o 

core, os sanitários e as áreas técnicas, é de 281,36 m². A porcentagem de abertura 

em relação à área de piso é de 56%. 

Como a maior distância da fachada até o core é de 12,95 m e a altura da abertura 

de 2,50 m de altura, aproximadamente, o resultado dessa proporção é de 1 : 5,18.  

O núcleo de circulação vertical ou core está posicionado em parte na fachada 

principal, na fachada lateral direita, e em parte na fachada posterior. O centro do 

edifício abriga os sanitários e as salas técnicas de ar-condicionado e a área dos 

elevadores inutiliza uma região condizente com o posicionamento de estações de 

trabalho. A localização dos sanitários é pertinente, pois utiliza áreas que comumente 

fazem uso da iluminação artificial. 
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4.1.2 Estudo em maquete eletrônica 

 
Figura 54 Iluminância para o dia 21 mar., às 12 h do Edifício Instituto Itaú Cultural.  
 

Embora a Figura 54 demonstre que a iluminância média é de 498 lux, percebe-se 

pelo Gráfico 19, desenvolvido a partir do gráfico ponto a ponto (Figura 57 na página 

75), que valores em torno de 500 lux foram obtidos somente próximo às aberturas.  

 
Gráfico 19 Iluminâncias internas a partir da fachada da Avenida Paulista do Edifício Instituto Itaú Cultural, com base no cálculo 
ponto a ponto. 
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A Figura 55, Fator de Luz do Dia (FLD) ou Daylight Factor, mostra que a quantidade 

de luz natural que atinge o plano de trabalho decresce rapidamente. 

 

Figura 55 Fator de Luz do Dia do Edifício Instituto Itaú Cultural. 
 

O Fator de Luz do Dia é usado para descrever o quanto de luz natural atinge um 
ponto dentro de um ambiente. O FLD faz uma relação entre a iluminância em um 
ponto no ambiente e a iluminância total da área externa no plano horizontal. Por 
definição, a relação se refere à condição de céu nublado. O fator de luz do dia é 
normalmente expresso em porcentagem: FLD = 2,5% em um ponto dentro de um 
ambiente. Isso  significa, portanto, que a iluminância no ponto é de 300 lux quando a 
iluminância externa é de 12.000 lux. (LÖFBERG, 1987, p. 14, tradução nossa)28. 

A seguir, os Gráficos 20 e 21 mostram a distribuição da luz natural de todo o edifício 

nos cortes longitudinal e transversal. 

Observa-se em ambos os gráficos que a diminuição da iluminância acontece 

bruscamente nos primeiros metros de distância das aberturas, mas sofre pouca 

alteração no restante do pavimento, até o core, em virtude do componente indireto 

da luz.  

                                                 
28 För att beskriva hur mycket dagsljus som når in till en punkt i ett rum används, som nämnts tidigare, 
ett mätetal benämnt dagsljusfaktor, DF. DF anger förhållandet mellan belysningsstyrkan i punkten i 
rummet och den totala belysningsstyrkan utomhus mot ett horisontalplan. Definitionsmässigt avses 
endast förhållandet vid jämnmulen himmel utomhus. Dagsljusfaktorn uttrycks vanligen i procent. DF = 
2,5% i en punkt i ett rum betyder således att då belysningsstyrkan utomhus är 12 000 lux är den 300 
lux i den givna punkten. 
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Gráfico 20 Iluminância - seção longitudinal para o dia 21 mar., às 12 h do Edifício Instituto Itaú Cultural. 
 

 
Gráfico 21 Iluminância - seção transversal para o dia 21 mar., às 12 h do Edifício Instituto Itaú Cultural. 
 

A Figura 56 indica uma perspectiva do pavimento no horário simulado. 

 
Figura 56 Perspectiva do pavimento tipo com cálculo de iluminação natural do Edifício Instituto Itaú Cultural. 
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4.1.3 Discussão dos resultados do edifício 

Com a análise do gráfico ponto a ponto, da relação das áreas envidraçadas com a 

área de piso e do valor da transmissão luminosa do vidro, observa-se que há valores 

em torno de 500 lux até 1,38 m, ou seja, o equivalente à metade da altura dos vedos 

translúcidos rebatida no piso. Como a porcentagem de área envidraçada em relação 

à de piso é de 56%, a relação da distância da área envidraçada até o core e a sua 

altura é de 1 : 5,18, a transmissão luminosa do vidro utilizado é de 32%, o 

posicionamento do core e a altura do pé-direito, de 2,50 m, o resultado é um sistema 

de baixo desempenho da distribuição da luz natural. 

Na página, seguinte encontra-se a Figura 57 com a planta do edifício com o 

resultado do cálculo ponto a ponto, sobreposto ao estudo das áreas envidraçadas. 
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4.2 Edifício Comendador Yerchanik Kissajikian (CYK) 

O edifício Comendador Yerchanik Kissajikian, na Figura 59, localiza-se na Avenida 

Paulista, 901, entre as estações de metrô Trianon-Masp e Brigadeiro, como mostra a 

Figura 58. O lote tem fundos para a Alameda Santos. 

 
Figura 58 Planta de localização do Edifício CYK. Fonte: GOOGLE MAPS, [200-?].  
 

O edifício foi projetado pelo arquiteto Carlos Alberto Francisco Villar da KV&A 

Arquitetura em 1999 e concluído em 2003. A edificação apresenta uma diferença de 

2,50 m entre o primeiro e o segundo piso, conta com 19 andares, dois subsolos e 

uma loja. As lajes variam entre 1.100 m e 1.300 m², e o declive entre ruas é de mais 

de 6 m. Segundo o arquiteto Carlos Villar, por conta do ruído no local e de questões 

térmicas foram especificados vidros laminados de 10 mm de espessura (CORBIOLI, 

2003). Todos os caixilhos são fixos. 

A avaliação interna do edifício foi feita no dia 20 de maio de 2010, às 9 h 30 min e da 

área externa, às 9 h 55 min. O 8º andar foi aferido do lado da Avenida Paulista e a 

iluminância medida na área externa foi de 16.450 lux. 
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Figura 59 Edifício CYK. Fonte: acervo da autora, 20 maio 2010. 
 

A Figura 60 e a Figura 61 indicam a planta tipo do 1º ao 15º andares e o corte, 

respectivamente. O pé-direito é de 2,80 m em todos os pavimentos tipo, exceto no 

térreo, que é de 8,50 m (CORBIOLI, 2003), e no último andar, segundo o corte. 

 

 
Figura 60 Planta do pavimento tipo do 1º ao 15º andar do Edifício CYK. Fonte: a partir de PAIVA (2003). 
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Figura 61 Corte longitudinal do Edifício CYK. Fonte: CORBIOLI, p. 58, 2003. 
 

Foram constatados os seguintes resultados nos pontos: 

A= 3.750 lux; B= 3.200 lux; C= 11.300 lux (com sol); D= 945 lux; E= 190 lux e         

F= 181 lux. 

Os pontos A, B e C foram medidos na face interna do vedo da fachada, no eixo dos 

montantes dos caixilhos. Os pontos D e E distam da fachada principal (Avenida 

Paulista) 2,93 m e 8,14 m, respectivamente e ambos distam 3,58 m da fachada 

lateral. O ponto F dista 9,52 m da fachada principal e 11,13 m da fachada lateral. As 

Figuras 62 a 67, a seguir, exibem o pavimento estudado no período correspondente. 
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Figura 62 15º Pavimento do Edifício CYK. Fonte: acervo da 
autora, 20 maio 2010. 

Figura 63 15º Pavimento do Edifício CYK. Fonte: acervo da 
autora, 20 maio 2010. 
 

 

Figura 64 15º Pavimento do Edifício CYK. Fonte: acervo da 
autora, 20 maio 2010. 

Figura 65 15º Pavimento do Edifício CYK. Fonte: acervo da 
autora, 20 maio 2010. 
 

 

Figura 66 15º Pavimento do Edifício CYK. Fonte: acervo da 
autora, 20 maio 2010. 

Figura 67 15º Pavimento do Edifício CYK. Fonte: acervo da 
autora, 20 maio 2010. 
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4.2.1 Análise 

De acordo com as iluminâncias interna e externa obtidas, a transmissão luminosa do 

vidro do edifício foi considerada 22%.  

Constata-se que esse vidro não só prioriza a iluminação natural, mas também às 

questões térmicas e acústicas, como ressaltou o arquiteto Carlos Villar na 

reportagem da Revista Projeto Design de setembro de 2003. 

O Gráfico 22 apresenta o decréscimo da iluminância dentro do pavimento. Observa-

se que, segundo os dados obtidos in loco, após quase 3 metros da área envidraçada 

a iluminância diminuiu aproximadamente 75%. 

 
Gráfico 22 Iluminância interna obtida no 15º pavimento da fachada da Avenida Paulista do Edifício CYK.  
 

A Figura 68 evidencia a relação em planta das áreas envidraçadas e da área total de 

piso e a maior distância entre a AE e o core (18,07 m). 

A área hachurada em azul (que é praticamente a mesma que o pé-direito, ou seja, 

2,80 m) é igual a 375,45 m² e a total de piso, descontando o core e os sanitários, é 

igual a 992,26 m². A proporção da área de vedos translúcidos em relação à área de 

piso é de aproximadamente 38%. 

Como a maior distância da fachada até o core é de 18,07 m e a altura da abertura, 

de 2,80 m de altura aproximadamente, o resultado dessa proporção é de 1 : 6,45.  
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Figura 68 Análise das áreas envidraçadas do pavimento tipo do Edifício CYK. 
 

Embora o pé-direito livre seja de 2,80 m (não é raro encontrar edifícios com pé-

direito mais baixo para a otimização do número de pavimentos do empreendimento), 

não é alto o suficiente para levar luz natural para áreas mais afastadas das 

aberturas. As Figuras 69, corte longitudinal, e 70, corte longitudinal parcial, mostram 

a relação do pé-direito com o comprimento da edificação.  

 
Figura 69 Corte longitudinal do pavimento. Fonte: a partir de KV&A Arquitetura, 2011. 
 

 
Figura 70 Corte longitudinal parcial do pavimento. Fonte: a partir de KV&A Arquitetura, 2011. 
 

Segundo Figueiredo e Pisani (2010), embora haja contribuição das fachadas 

laterais, a contribuição luminosa natural mais importante é da Avenida Paulista, na 

parte da manhã, e da Alameda Santos, na parte da tarde, porque não há outros 

edifícios tão próximos. 

Ainda que o core não esteja posicionado junto à fachada lateral direita, por se situar 

na frente da área envidraçada, sua localização não favorece o aproveitamento da luz 
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natural na área de escritórios, pois ele ocupa uma região de mais de 46% da 

fachada. 
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4.2.2 Estudo em maquete eletrônica 

 
Figura 71 Iluminância para o dia 21 mar., às 12 h do Edifício CYK.  
 

A Figura 71 demonstra que a iluminância média é de 476 lux; porém, o Gráfico 23 

mostra que valores em torno de 500 lux estão a somente 2,50 m das aberturas, o 

que evidencia a necessidade do uso da luz artificial. 

 
Gráfico 23 Iluminâncias internas a partir da fachada da Avenida Paulista do Edifício CYK, com base no cálculo ponto a ponto. 
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O Gráfico 24, de Fator de Luz do Dia, aponta a relação de iluminância interna e 

externa em porcentagem. 

 
Gráfico 24 Fator de Luz do Dia do Edifício CYK. 
 

Como se observa nos cortes longitudinal, Gráfico 25, transversal, Gráfico 26, e na 

Figura 72, Perspectiva do pavimento, apesar de o edifício todo ser revestido por pele 

de vidro, a iluminância cai consideravelmente nos primeiros metros. 

 
Gráfico 25 Iluminância - seção longitudinal para o dia 21 mar., às 12 h do Edifício CYK. 
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Gráfico 26 Iluminância – seção transversal para o dia 21 mar., às 12 h do Edifício CYK. 
 

 
Figura 72 Perspectiva do 15º pavimento tipo com cálculo de iluminação natural do Edifício CYK. 
 

4.2.3 Discussão dos resultados do edifício 

Com a análise do gráfico ponto a ponto, da relação das áreas envidraçadas com a 

área de piso e do valor da transmissão luminosa do vidro observa-se que há valores 

em torno de 500 lux até 2,20 m e 2,50 m de distância, nas fachadas laterais, e até 

3,90 m e 4,05 m de distância nas fachadas da Avenida Paulista e da Alameda 

Santos, respectivamente. Como a porcentagem de área envidraçada em relação à 

de piso é de 38%, a relação da distância da área envidraçada até o core e a sua 

altura é de 1 : 6,45, a transmissão luminosa do vidro utilizado de 22%, o 

posicionamento do core e a altura do pé-direito, de 2,80 m, o resultado é um sistema 

de baixo desempenho da distribuição da luz natural. 

A página seguinte apresenta a Figura 73, planta do edifício com o resultado do 

cálculo ponto a ponto, sobreposto ao estudo das áreas envidraçadas. 
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4.3 Edifício Parque Paulista 

O Edifício Parque Paulista localiza-se na Alameda Santos, 1940, próximo à estação 

Consolação do metrô e ao Parque Tenente Siqueira Campos, como indica a Figura 

74. 

 
Figura 74 Planta de localização do Edifício Parque Paulista. Fonte: GOOGLE MAPS, [200-?].  
 

Projetado pelo escritório de arquitetura Botti & Rubin Arquitetos, em 1991, e 

construído em 1995 (Revista Projeto jan/fev 1996), o Edifício Parque Paulista (Figura 

75) possui 17 pavimentostipo e é vizinho de um casarão antigo da Avenida Paulista. 

Segundo a Revista Projeto (1996), o edifício foi projetado conforme as 

determinações de uma comissão de representantes de órgãos públicos formada 

pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico, 

CONDEPHAAT, Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, 

Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo, Conpresp, e Secretaria Municipal de 

Planejamento, Orçamento e Gestão, SEMPLA. 
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“de modo a não comprometer as vistas do casarão, sobretudo a partir da Avenida 
Paulista. Quanto mais alto fosse o prédio, maior deveria ser o seu afastamento em 
relação à antiga casa; essa exigência somada aos recuos obrigatórios dos códigos 
de edificações e zoneamento” (Revista Projeto jan/fev 1996, p. D.1). 

 
Figura 75 Edifício Parque Paulista. Fonte: acervo da autora, 31 maio 2010. 
 

O arquiteto traçou uma proposta urbanística para o entorno imediato do edifício, 

como se pode ver a seguir, na Figura 76. A proposta visava, além de um plano de 

diretrizes paisagísticas, à integração com os lotes vizinhos e inclusive com a outra 

margem da Avenida Paulista (Revista Projeto, jan/fev 1996, p. D.2). Infelizmente, 

não chegou a ser totalmente implantado. 
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Figura 76 Proposta para ocupação da quadra do Edifício Parque Paulista. Fonte: Revista Projeto, jan/fev 1996, p. D.2. 
 

Esse edifício foi projetado segundo conceitos de economia de energia, com 

preocupações em reduzir gastos de manutenção, iluminação e ar condicionado. “A 

automação e o controle predial tornavam os pavimentos adaptáveis a diversas 

necessidades espaciais” (Revista Projeto, jan/fev 1996, p. D.4).  

Os curtain-walls são especiais: compõem-se de vidros duplos unidos por butiral (...). 
A superfície externa é um float de alta capacidade reflexiva, com 4mm. Esse conjunto 
de materiais permite que apenas 38% da luminosidade e calor solar entrem nos 
interiores; otimiza-se assim o funcionamento do ar-condicionado, minimizando seus 
gastos energéticos e maximizando sua vida útil (Revista Projeto, jan/fev 1996, p. 
D.6). 

O projeto de iluminação foi elaborado de modo que as luminárias só fossem 

acionadas nas regiões com baixa iluminância, pois “as áreas mais iluminadas, 

próximas às janelas, permanecem com as luminárias desligadas; com o cair da tarde 

são acionadas automaticamente” (Revista Projeto, jan/fev 1996, p. D.6).  
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A avaliação do edifício foi feita no dia 31 de maio de 2010, às 8 h 15 min na área 

externa e 8 h 25 min na metade do 6º pavimento. A manhã teve períodos de céu 

claro, com apenas algumas nuvens e céu encoberto, como no horário da medição, e 

o luxímetro assinalou 3.550 lux na área externa. 

O pavimento avaliado estava sem ocupação na metade do lado esquerdo, mas 

preparado para receber um locatário, com piso em carpete cinza escuro, paredes 

brancas e forro branco. 

A Figura 77 representa a planta do pavimento tipo. 

 
Figura 77 Planta do Edifício Parque Paulista do 3o ao 11o pavimento. Fonte: a partir da Revista Projeto, jan/fev 1996, p. D.4. 
 

Foram constatados os seguintes resultados nos pontos: 

A= 1.275 lux; B= 360 lux; C= 348 lux; D= 24 lux e E= 6 lux. 

O ponto A foi medido na face interna do vedo da fachada da Avenida Paulista, o 

ponto B está a 1,55 m da fachada; o ponto C, a 2,73 m; o ponto D, a 4,25 m e o 

ponto E, a 7,17 m. 
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Nas Figuras 78 a 80, apresentadas a seguir, vê-se o pavimento analisado no horário 

em questão. 

Figura 78 6º Pavimento do Edifício Parque Paulista. Fonte: 
acervo da autora, 31 maio 2010. 

Figura 79 6º Pavimento do Edifício Parque Paulista. Fonte: 
acervo da autora, 31 maio 2010. 
 

 

Figura 80 6º Pavimento do Edifício Parque Paulista. Fonte: 
acervo da autora, 31 maio 2010.
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4.3.1 Análise 

Dividindo a iluminância da face interna do vedo translúcido pela da área externa, 

obtêm-se aproximadamente 36%, no entanto, de acordo com a matéria da Revista 

Projeto (1996), esse valor é de 38%. Considerando que o vidro não estava 

totalmente limpo no dia da medição, o valor obtido in loco é plausível, porém, para 

efeito de cálculo, foi utilizado o valor publicado. 

O Gráfico 27 apresenta o decréscimo da iluminância dentro do pavimento. Observa-

se que, segundo os dados obtidos in loco, 2,73 m da área envidraçada, a 

iluminância diminuiu quase 73%. 

 

 
Gráfico 27 Iluminância interna obtida no 6º pavimento do Edifício Parque Paulista da fachada da Avenida Paulista. 
 

A Figura 81, a seguir, demonstra a relação das áreas envidraçadas com a área total 

de piso do pavimento tipo e aponta a maior distância entre a AE e o core (15,09 m). 

A Figura 82, corte parcial do edifício, aponta a relação do pé-direito com o 

comprimento total da edificação. 
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Figura 81 Análise das áreas envidraçadas do Edifício Parque Paulista. 
 

 
Figura 82 Corte esquemático do Edifício Parque Paulista do 3o ao 11o pavimento. Fonte: a partir da Revista Projeto, jan./fev. 
1996, p. D.2. 
 

A área hachurada em azul é igual a 115,71 m² e a área total de piso é igual a 435,75 

m². Essa relação indica que a área com aberturas representa aproximadamente 26% 

em relação à área de piso. 

Como a maior distância da fachada até o core é de 15,09 m e a altura da abertura, 

de 1,67 m aproximadamente, o resultado dessa proporção é de 1 : 9,03. 

O núcleo de circulação vertical foi posicionado em uma das fachadas, deixando o 

centro do edifício, onde as iluminâncias são muito baixas, para ser ocupado por 

áreas de escritório. Embora o projeto tivesse uma proposta para o aproveitamento 

da luz natural, o posicionamento do núcleo de circulação não traduz essa 

preocupação. 
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4.3.2 Estudo em maquete eletrônica 

 

 
Figura 83 Iluminância para o dia 21 mar., às 12 h do Edifício Parque Paulista.  
 

A Figura 83 indica que a maior parte do pavimento possui menos de 200 lux, embora 

a média de iluminância nele seja de 433 lux. Como se constata no Gráfico 28, a 

seguir, os 500 lux necessários para o desenvolvimento de tarefas com requisitos 

visuais normais estão a quase 1,50 m da abertura, dificultando o aproveitamento da 

luz natural no pavimento. 
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Gráfico 28 Iluminâncias internas a partir da fachada da Avenida Paulista do Edifício Parque Paulista, com base no cálculo ponto 
a ponto. 
 

O Gráfico 29, de Fator de Luz do Dia, indica a relação de iluminância interna e 

externa em porcentagem. 

 
Gráfico 29 Fator de Luz do Dia do Edifício Parque Paulista. 
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Os Gráficos 30, corte longitudinal, e 31, corte transversal, apresentam a distribuição 

da luz natural no andar. Em ambos os cortes, percebe-se que a iluminância diminui 

consideravelmente nos primeiros metros de distância das aberturas e praticamente 

não sofre alteração à medida que atinge o centro do edifício. 

 
Gráfico 30 Iluminância - seção longitudinal para o dia 21 mar., às 12 h do Edifício Parque Paulista. 
 

 
Gráfico 31 Iluminância - seção transversal para o dia 21 mar., às 12 h do Edifício Parque Paulista. 
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A Figura 84 representa uma perspectiva da iluminância do andar. 

 
Figura 84 Perspectiva do pavimento tipo do Edifício Parque Paulista com cálculo de iluminação natural. 
 

4.3.3 Discussão dos resultados do edifício 

Com a análise do gráfico ponto a ponto, da relação das áreas envidraçadas com a 

área de piso e do valor da transmissão luminosa do vidro, observa-se que há valores 

em torno de 500 lux até 2,15 m e 2,20 m, nas fachadas laterais, e até 2,10 m e 1,75 

m nas fachadas da Avenida Paulista e da Alameda Santos, respectivamente. Como 

a porcentagem de área envidraçada em relação à de piso é de 26%, a relação da 

distância da área envidraçada e a sua altura é de 1 : 9,03, a transmissão luminosa 

do vidro utilizado é de 38%, o posicionamento do core e a altura do pé-direito, de 

2,54 m, o resultado é um sistema de baixo desempenho da distribuição da luz 

natural. 

Na página seguinte, a Figura 85, planta do edifício, indica o resultado do cálculo 

ponto a ponto, sobreposto ao estudo das áreas envidraçadas. 
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4.4 Edifício 5ª Avenida 

O Edifício 5ª Avenida localiza-se na Avenida Paulista, 726, como mostra a Figura 86. 

 
Figura 86 Planta de localização do Edifício 5ª Avenida. Fonte: GOOGLE MAPS, [200-?]. 
 

Projetado pelos arquitetos Pedro Paulo de Melo Saraiva e Miguel Juliano, em 1958, 

(PPMS, [199-]), o edifício (Figura 87) tem 17 andares tipo, térreo e mezanino. O 

térreo do edifício é composto por lojas que atendem a região. 

A avaliação interna ocorreu no 10º andar, no dia 20 de abril de 2011, às 9 h 10 min 

e, na área externa, às 8 h 50 min. O luxímetro assinalou 8.960 lux na calçada da 

Avenida Paulista. A Figura 88 indica o céu no dia da medição. A fachada avaliada foi 

a lateral esquerda, na parte posterior do edifício. 
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Figura 87 Edifício 5ª Avenida. Fonte: acervo da autora, 13 fev. 
2011. 

Figura 88 Edifício 5ª Avenida no dia da medição. Fonte: acervo 
da autora, 20 abr. 2011.

 

As Figuras 89, 90 e 91 representam a planta, os cortes longitudinal e transversal. 

 
Figura 89 Planta do pavimento tipo do Edifício 5ª Avenida. Fonte: PPMS, [195-]. 
 



101 
 

 
Figura 90 Corte longitudinal do Edifício 5ª Avenida. Fonte: PPMS, [195-]. Figura 91 Corte transversal do Edifício 5ª Avenida. 

Fonte: PPMS, [195-].
 

Foram obtidos os seguintes resultados nos pontos: 

A= 850 lux; B= 260 lux; C= 169 lux e D= 142 lux. 

O ponto A foi medido na face interna do vedo da fachada e os pontos B, C e D dele 

distam 2,25 m, 4,35 m e 6,50 m, respectivamente. 

As Figuras 92 a 95, a seguir, indicam o local analisado. 

Figura 92 10º pavimento do Edifício 5ª Avenida. Fonte: acervo 
da autora, 20 abr. 2011. 

 
Figura 93 10º pavimento do Edifício 5ª Avenida. Fonte: acervo 
da autora, 20 abr. 2011.
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Figura 94 10º pavimento do Edifício 5ª Avenida. Fonte: acervo 
da autora, 20 abr. 2011. 

 
Figura 95 10º pavimento do Edifício 5ª Avenida. Fonte: acervo 
da autora, 20 abr. 2011. 
 

 
Figura 96 Detalhe do caixilho do Edifício 5ª Avenida. Acervo da autora, 20 abr. 2011.
 

A sala avaliada não estava em uso e os vidros não estavam limpos, o que resultou 

em uma iluminância baixa. Como o edifício data do fim da década de 50, não foi 

possível obter informações do fornecedor dos vidros. A parte superior do caixilho, 

onde há uma grelha metálica, como indica a Figura 96, pode abrigar um aparelho de 

ar-condicionado. 

A Figura 97, a seguir, mostra o estado de conservação dos vidros do local analisado. 
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Figura 97 Detalhe do vidro da fachada do Edifício 5ª Avenida. Fonte: acervo da autora, 20 abr. 2011. 
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4.4.1 Análise 

De acordo com as iluminâncias interna e externa obtidas, a transmissão luminosa do 

vidro foi considerada 10%. 

O Gráfico 32, a seguir, demonstra o desempenho da luz natural no ambiente interno. 

Após 2,25 m, a iluminância diminuiu aproximadamente 70%. 

 
Gráfico 32 Iluminância interna obtida no 10º andar do Edifício 5ª Avenida. 
 

A Figura 98, a seguir, indica a relação em planta das áreas envidraçadas em relação 

à área total de piso e aponta a maior distância entre a AE e o centro da edificação. 

A área hachurada em azul é igual a 133,56 m² e a área total de piso, descontando o 

núcleo de circulação vertical e os sanitários, é de 404,18 m². A proporção de área 

envidraçada em relação à de piso é de 33%. 

Como a maior distância da fachada até o centro do edifício é de 6,88 m e a altura da 

abertura, de 1,80 m aproximadamente, o resultado dessa proporção é de 1 : 3,82.  

Como a fachada principal e a posterior não têm aberturas, as fachadas laterais, por 

si só, não bastam para levar uma quantidade satisfatória de luz natural para o 

interior dos ambientes, principalmente porque ambas sofrem interferência das 

sombras dos edifícios adjacentes. 
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Figura 98 Análise das áreas envidraçadas do pavimento tipo do Edifício 5ª Avenida. 
 

As Figuras 99 e 100, corte longitudinal e corte longitudinal parcial, apontam a 

relação do pé-direito com o comprimento do edifício. 

 
Figura 99 Corte longitudinal do Edifício 5ª Avenida. Fonte: a partir de PPMS, [195-] 
 

 
Figura 100 Corte longitudinal parcial do Edifício 5ª Avenida. Fonte: a partir de PPMS, [195-] 
 

A quantidade de luz natural que incide no ambiente sofre depreciação com a 

colocação do ar-condicionado na parte superior do caixilho, porque a máquina 

sombreia a área de visão da abertura. 

O núcleo de circulação vertical ocupa uma área de quase 16% da fachada, deixando 

de privilegiar às áreas de escritório com iluminação natural. 
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4.4.2 Estudo em maquete eletrônica 

 
Figura 101 Iluminância para o dia 21 mar., às 12 h do Edifício 5ª Avenida. 
 

A Figura 101 demonstra que a iluminância média é de 97 lux e que a iluminância 

máxima não atinge 500 lux. O Gráfico 33 aponta que a 0,50 m da abertura, a 

iluminância é de 425 lux. 

É provável que a iluminância real do vidro não seja 10%; porém, como não houve 

possibilidade de obter o dado de projeto que pudesse contestar o mensurado no 

local, optou-se por trabalhar com o valor obtido in loco. 

 
Gráfico 33 Iluminâncias internas a partir da fachada lateral esquerda do Edifício 5ª Avenida, com base no cálculo ponto a 
ponto. 
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O Gráfico 34 demonstra o Fator de Luz do Dia do edifício. 

 
Gráfico 34 Fator de Luz do Dia do Edifício 5ª Avenida. 
 

O Corte longitudinal, Gráfico 35, demonstra que a iluminância é relativamente 

constante nas regiões entre as empenas cegas e o núcleo de circulação vertical. O 

gráfico mostra também que quase metade da iluminância interna é resultante do 

componente indireto, ou seja, inter-reflexões. 

 
Gráfico 35 Iluminância - seção longitudinal para o dia 21 mar., às 12 h do Edifício 5ª Avenida. 
 

Já o gráfico transversal, Gráfico 36, a seguir, mostra que a diminuição da iluminância 

é acentuada nos primeiros metros e que há pouca contribuição do componente 

indireto. 



108 
 

 
Gráfico 36 Iluminância - seção transversal para o dia 21 mar., às 12 h do Edifício 5ª Avenida. 
 

A Figura 102 demonstra uma perspectiva da iluminância do pavimento analisado. 

 

Figura 102 Perspectiva do pavimento tipo com cálculo de luz natural do Edifício 5ª Avenida. 
 

4.4.3 Discussão dos resultados do edifício 

Com a análise do gráfico ponto a ponto observa-se que não há 500 lux em nenhum 

ponto do pavimento, sob céu encoberto. Como a porcentagem de área envidraçada 

em relação à de piso é de 33%, a relação da distância da área envidraçada até o 

centro do edifício e a sua altura, de 1 : 3,82, a transmissão luminosa do vidro 

utilizado é de 10%, o posicionamento do core e a altura do pé-direito, de 2,50 m, o 

resultado é um sistema de baixo desempenho da distribuição da luz natural. Na 

página seguinte, encontra-se a Figura 103, planta do edifício, com o resultado do 

cálculo ponto a ponto, sobreposto ao estudo das áreas envidraçadas. 





110 
 

4.5 Edifício Berrini 500 

O Edifício Berrini 500 está localizado na Praça Professor José Lannes, 40, Brooklin 

Novo, próximo à Avenida Luís Carlos Berrini, como mostra a Figura 104. 

 
Figura 104 Planta de localização do Edifício Berrini 500. Fonte: GOOGLE MAPS, [200-?].  
 

Foi o primeiro no país a utilizar o sistema de módulos unitizados nas fachadas, com 
caixilhos entre vãos. A transparência total da entrada está a cargo do sistema tipo 
spider glass, em vidro estrutural. Os “degraus” formados pelos andares, com avanços 
e recuos, apresentam uma diferença de 80 cm entre si, totalizando 3,20 m, numa 
dinâmica de fachada que provoca um jogo de luz e sombra instigante (Associação 
Nacional de Fabricantes de Esquadrias de Alumínio, AFEAL, 2008, p. 73) 

Projetado pelo Arquiteto Ruy Ohtake, o Edifício Berrini 500 (Figura 105) tem 17 

andares e 3 subsolos (AFEAL, 2008) e foi concluído no ano 2000. O edifício possui 

um pé-direito de 2,70 m com um peitoril de 1,00 m. A área de carpete varia de 

aproximadamente29 600 m² a 640 m². 

A transmissão luminosa é de 17%, informação cedida pela Cebrace. 

                                                 
29 Valores retirados a partir da medição das áreas da planta fornecida pelo escritório Ruy Ohtake em 
formato .dwg. 
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Figura 105 Edifício Berrini 500. Fonte: acervo da autora, 07 fev. 2011. 
 

As Figuras 106, 107 e 108 representam a planta, o corte de todo edifício e o corte 

parcial. 

 
Figura 106 Planta Edifício Berrini 500. Fonte: OHTAKE, [199-]. 
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Figura 107 Corte do Edifício Berrini 500. Fonte: OHTAKE, [199-]. 
 

 
Figura 108 Corte parcial do Edifício Berrini 500. Fonte: OHTAKE, [199-]. 
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4.5.1 Análise 

A Figura 109 indica a planta com a análise das áreas envidraçadas em relação à 

área de piso e aponta a maior distância entre a AE e o core (27,83 m). A área 

hachurada em azul é igual a 91,10 m² e a área total de piso tem uma variação de 

600 m² a 640 m², aproximadamente. Isso resulta em uma relação que varia de 14% 

a 15% de área envidraçada em relação à de piso. 

Como a maior distância da fachada até o core é de 27,83 m e a altura da abertura, 

de 1,70 m aproximadamente, o resultado dessa proporção é de 1 : 5,18.  

O núcleo de circulação vertical foi posicionado na fachada posterior, deixando o 

centro do edifício, onde as iluminâncias são mais baixas (ver Figura 112), para ser 

ocupado por áreas de escritório. 

Além dos fatores citados acima, a baixa transmissão luminosa (17%) dificulta ainda 

mais o aproveitamento da luz do dia e sua distribuição pelo pavimento. 

 
Figura 109 Análise das áreas envidraçadas do pavimento tipo do Edifício Berrini 500. 
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4.5.2 Estudo em maquete eletrônica 

 

 
Figura 110 Iluminância para o dia 21 mar., às 12 h do Edifício Berrini 500. 
 

A Figura 110 mostra um sistema de baixo desempenho, com iluminância média de 

159 lux. A única região que fica dentro da iluminância recomendada pela norma está 

em torno de 1,00 m das aberturas, como mostra o Gráfico 37, a seguir. Ele indica 

que, em 3,00 m, a iluminância decresceu aproximadamente 79%.  
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Gráfico 37 Iluminâncias internas a partir da fachada da Praça Professor José Lannes do Edifício Berrini 500, com base no 
cálculo ponto a ponto.  
 

No Gráfico 38, de Fator de Luz do Dia, encontra-se a porcentagem de luz natural 

que atinge cada região do pavimento. Embora se trate de uma simulação para céu 

nublado, o gráfico faz relação da iluminância interna e externa em porcentagem. 

 
Gráfico 38 Fator de Luz do Dia do Edifício Berrini 500. 
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Os Gráficos 39 e 40, cortes longitudinal e transversal, respectivamente, demonstram 

o decréscimo da luz natural. 

 
Gráfico 39 Iluminância – seção longitudinal para o dia 21 mar., às 12 h do Edifício Berrini 500. 

  
 

 
Gráfico 40 Iluminância – seção transversal para o dia 21 mar., às 12 h do Edifício Berrini 500. 
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A Figura 111 representa uma perspectiva da iluminância no pavimento analisado. 

 
Figura 111 Perspectiva do pavimento tipo com cálculo de luz natural do Edifício Berrini 500. 
 

4.5.3 Discussão dos resultados do edifício 

Com a análise do gráfico ponto a ponto, a relação das áreas envidraçadas com a 

área de piso e do valor da transmissão luminosa do vidro, observa-se que há valores 

em torno de 500 lux até aproximadamente 1,20 m das áreas envidraçadas na 

fachada principal e até aproximadamente 0,93 m nas fachadas laterais, ou seja, 

menos da metade da altura dos vedos translúcidos na fachada principal e menos do 

que a altura do peitorial nas fachadas laterais. Como a porcentagem de área 

envidraçada em relação à de piso é de 14 a 15%, a relação da distância da área 

envidraçada até o core e sua altura, de 1 : 16,37, a transmissão luminosa do vidro 

utilizado de 17%, o posicionamento do core e a altura do pé-direito, de 2,70 m, o 

resultado é um sistema de baixo desempenho da distribuição da luz natural. 

Na página seguinte, na Figura 112, planta do edifício, vê-se o resultado do cálculo 

ponto a ponto, sobreposto ao estudo das áreas envidraçadas. 
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4.6 Edifício Sede da Nestlé 

O Edifício Sede da Nestlé situa-se na Avenida Doutor Chucri Zaidan, 246, na 

Marginal do Rio Pinheiros, como mostra a Figura 113 e é a antiga sede do Bank 

Boston. 

 
Figura 113 Planta de localização do Edifício Nestlé. Fonte: GOOGLE MAPS, [200-?].  

 

Projetado pelo escritório norte-americano Skidmore, Owings & Merril (SOM) e 

adaptado pelo Escritório Técnico Júlio Neves, o Edifício Nestlé, Figura 114, tem 28 

andares (ROCHA, 2002) e foi inaugurado em abril de 2002 (TEIXEIRA, 2006). 

A qualidade arquitetônica e construtiva revela-se em detalhes pouco presentes nos 
edifícios brasileiros – do sistema de esquadrias de alumínio, com vidros insulados 
que reduzem em 45% a emissão de calor e permitem ótima acústica, ao ar-
condicionado central e ao inovador sistema de controle dos elevadores. As 
esquadrias receberam revestimento de aço inoxidável, ganhando sofisticação 
(ROCHA, 2002, p. 47). 

Não foi possível entrar nas dependências do edifício para a obtenção da 

transmissão luminosa do vidro e, portanto, foi necessário contatar o fabricante. A 
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Guardian informou que esse vidro é um produto SunGuard, Neutral 61, com 61% de 

transmissão luminosa. 

 
Figura 114 Edifício Sede da Nestlé. Fonte: acervo da autora, 07 fev. 2011. 
 

A Figura 115 apresenta a implantação do edifício. 

 
Figura 115 Implantação Edifício Nestlé. Fonte: ROCHA, jul. 2002, p. 47. 
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Segundo Teixeixa (2006), o edifício possui 40 mil metros quadrados de área 

construída e todos os andares tem pé-direito de 4,20m. 

Nem mesmo após várias tentativas, a visita ao edifício foi permitida, e não se 

encontraram cortes do projeto. Por esse motivo, foram analisadas fotos da área 

externa e imagens publicadas na Revista Projeto Design de julho de 2002, a fim de 

adotar ou não um peitoril interno. De acordo com a Figura 116, ao fundo há uma 

janela sem peitoril; porém, a Figura 117 mostra uma sala de reuniões com peitoril. 

Como o objetivo consistia em avaliar espaços de longa permanência, com estações 

de trabalho, adotou-se para a simulação de luz natural uma fachada totalmente 

envidraçada, sem peitoril. 

 
Figura 116 Pavimento tipo do Edifício Sede da Nestlé com estações de trabalho. Fonte: ROCHA, jul. 2002, p. 52. 
 

 
Figura 117 Sala de reuniões do Edifício Sede da Nestlé. Fonte: ROCHA, jul. 2002, p. 52. 
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Segundo o estudo feito no Capítulo 3, a área do peitoril tem pouca influência no 

cômputo geral, o que minimiza uma possível distorção no cálculo da iluminância 

geral do pavimento. 

As Figuras 118, 119 e 120 representam a planta, o corte esquemático geral do 

edifício e o corte parcial, respectivamente. 

 
Figura 118 Planta Edifício Sede Nestlé. Fonte: A partir de ROCHA, jul. 2002, p. 54. 
 

 
Figura 119 Corte esquemático do Edifício Sede da Nestlé. 
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Figura 120 Corte esquemático parcial do Edifício Sede da Nestlé. 
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4.6.1 Análise 

A Figura 121 indica a planta com a análise das áreas envidraçadas em relação à 

área de piso e aponta a maior distância entre a AE e o core (25,18 m). A área 

hachurada em azul é igual a 831 m² e a área total de piso é de 1.718 m². Isso 

significa que a área envidraçada representa aproximadamente 48% da área total de 

piso. 

 
Figura 121 Análise das áreas envidraçadas do Edifício Sede da Nestlé. 
 

Como a maior distância da fachada até o core é de 25,18 m e a altura da abertura, 

de 4,20 m aproximadamente, o resultado dessa proporção é de 1 : 5,99.  

O core foi posicionado no centro da edificação, onde há iluminâncias mais baixas, 

privilegiando as demais áreas para a ocupação prolongada. Essa situação favorece 

a utilização da luz natural e beneficia os funcionários do local. 
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4.6.2 Estudo em maquete eletrônica 

 

 
Figura 122 Iluminância para o dia 21 mar., às 12 h do Edifício Sede da Nestlé.. 
 

A Figura 122 aponta que mais da metade do pavimento está acima de 500 lux. O 

Gráfico 41 mostra as variações de iluminância interna a partir da fachada voltada 

para a Avenida Dr. Chucri Zaidan até a fachada da Avenida das Nações Unidas. 

Esses dados foram retirados do cálculo ponto a ponto, no limite com o core. 

O Gráfico 41 mostra ainda que, em 3,00 m, a iluminância reduziu 83% do valor 

máximo na fachada da Av. Dr. Chucri Zaidan e 77% na fachada da Av. das Nações 

Unidas. 
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Gráfico 41 Iluminâncias internas a partir da fachada da Av. Dr. Chucri Zaidan para a fachada da Av. das Nações Unidas do 
Edifício Sede da Nestlé, com base no cálculo ponto a ponto. 
 

O Gráfico 42, de Fator de Luz do Dia, demonstra a porcentagem de luz natural que 

atinge cada área da planta. 

 
Gráfico 42 Fator de Luz do Dia do Edifício Sede da Nestlé. 
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Os Gráficos 43 e 44, a seguir, apontam os cortes longitudinal e transversal, 

respectivamente. 

 
Gráfico 43 Iluminância – seção longitudinal para o dia 21 mar., às 12 h do Edifício Sede da Nestlé. 
 

 
Gráfico 44 Iluminância – seção transversal para o dia 21 mar., às 12 h do Edifício Sede da Nestlé. 
 

Os gráficos mostram que, apesar de o pé-direito ser bastante alto (4,20 m), e de 

alguns pontos próximos às aberturas ficarem com iluminâncias entre 4.000 e 5.000 

lux, a queda da luz natural acontece sempre de acordo com a mesma linha de 

tendência. 
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A Figura 123 indica a perspectiva do pavimento tipo do edifício. 

 
Figura 123 Perspectiva com cálculo de luz natural do Edifício Sede da Nestlé. 
 

4.6.3 Discussão dos resultados do edifício 

Com a análise do gráfico ponto a ponto, da relação das áreas envidraçadas com a 

área de piso e o valor da transmissão luminosa do vidro, observa-se que há valores 

em torno de 500 lux até 6,10 m, 6,35 m e 14,50 m na fachada principal e nas 

posteriores, e até 6,17 m, 7,45 e 13,75 m nas fachadas laterais. Como a 

porcentagem de área envidraçada em relação à de piso é de 48%, a relação da 

distância da área envidraçada até o core e a sua altura, de 1 : 5,99, a transmissão 

luminosa do vidro utilizado, de 61%, o posicionamento do core e a altura do pé-

direito, de 4,20 m, o resultado é um sistema de alto desempenho da distribuição da 

luz natural. 

Na página seguinte, na Figura 124, planta do edifício, encontra-se o resultado do 

cálculo ponto a ponto, sobreposto ao estudo das áreas envidraçadas. 
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5. Edifícios analisados nas cidades de Berlim e Frankfurt am Main 

5.1 Edifício Debis Haus 

Este edifício é conhecido por vários nomes além de Debis Haus: Daimler Chrysler 

AG (1998-2007), Daimler AG (desde 2007), Daimler-Benz AG ou Renzo Piano Haus. 

Como mostra a Figura 125, fica situado na Potsdamer Platz, 11, em Berlim. 

 
Figura 125 Mapa de localização do Edifício Debis Haus. Fonte: GOOGLE MAPS, [200-?].  
 

O edifício (Figuras 126 e 127) de 16 andares foi projetado pelo arquiteto italiano 

Renzo Piano, com plano geral, em 1993 (MOURA, 2000).  

Após a queda do Muro, em 1989, várias empresas procuraram destinar fundos para 

a construção de suas respectivas sedes e para a reurbanização de Berlim. Os 

concursos de arquitetura motivaram o desenvolvimento imobiliário e tiveram a 

participação de arquitetos do mundo todo. A Daimler-Benz adquiriu uma das maiores 

áreas, que foi destinada a essa intervenção. (MOURA, 2000).  
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“O primeiro concurso aberto foi para a área maior e mais conhecida, a Potsdamer 

Platz, que fica relativamente próxima ao Reichstag, nova sede do Parlamento 

alemão (...), e à Porta de Brandenburgo, bunker onde Hitler viveu seus últimos dias” 

(MOURA, 2000, p. 68).  

Figura 126 Edifício Debis Haus. Fonte: acervo da autora, 25 nov. 
2010. 

Figura 127 Edifício Debis Haus. Fonte: acervo da autora, 26 nov. 
2010. 

 

A avaliação do edifício ocorreu em 25 de novembro de 2010, às 9 h, no sexto andar. 

Para obter a iluminância exterior, a luz foi medida entre as janelas e o brise soleil, e 

o resultado foi de 13.300 lux. Optou-se por essa estratégia porque o quebra-sol, 

apesar de transparente, estava empoeirado e isso atrapalharia a obtenção do valor 

da transmissão luminosa do vidro.  

Segundo a Colt, empresa fabricante do quebra-sol, as placas são transparentes, 

com 16 mm, sendo que cada uma mede 1.300 mm no comprimento e 520 mm na 

altura, e foram colocadas 5.000 peças individuais no prédio todo (COLT, [199-]). 

A Torre Debis reinventa a imagem do arranha-céu. Substitui a caixa de vidro vedada 
típica, norte-americana, por uma “generosa arquitetura cívica de terracota e vidro”. 
Piano desenvolve um sistema operacional de fachada dupla, uma combinação de 



132 
 

superfícies transparentes e opacas que respondem ao ambiente externo e às 
necessidades pessoais dos ocupantes. O resfriamento/aquecimento naturais 
“reduzem o consumo de energia primária em 50%, se comparados com sistemas de 
ar-condicionado comuns de edifícios30 (...) A cortina de vidro oferece vantagens 
consideráveis em termos de conservação de energia, luz natural, controle do usuário 
e conforto. (...). Painéis de vidro basculantes são suportados por dois eixos que 
seguram as lâminas de vidro e as barras de treliça que ativam sua abertura; estão 
posicionados a 27 polegadas da parede interna das janelas de vidros móveis. Os 
painéis de vidro externos abrem a até 70º de rotação e refletem a luz de acordo com 
o ângulo de rotação, permitindo a ventilação quando faz calor”31 (DUMITRASCU 
[200-?], p. 1 e 2, tradução nossa). 

 

Todos os pontos foram medidos a partir da fachada da Linkstraße, a 0,75 m do piso 

acabado, e os valores seguem abaixo: 

A= 7.700 lux; B= 6.700 lux; C= 1.623 lux; D= 1.059 lux; E= 1.020 lux e F= 13.300 lux 

(entre aberturas e brise). 

O ponto A foi medido do lado de dentro, na face interna do vedo da fachada; o ponto 

B está a 1,69 m da fachada; o ponto C a 3,70 m, o ponto D a 5,14 m e o ponto E, a 

6,70 m. 

As Figuras 128 e 129 indicam a planta e um corte do edifício, respectivamente. 

                                                 
30. The Debis Tower reinvents the image of the skyscraper. It replaces the typical North American 
sealed glass box, with a “generous civic architecture of terracotta and glass”i. Piano develops a 
double curtain wall operating system, a combination of transparent and opaque surfaces that 
responds to the exterior environment and the personal needs of the occupants. The natural 
cooling/heating system “reduces primary energy consumption by 50% compared with normally air-
conditioned buildings”ii 
 
31 The building curtain wall offers considerable advantages in terms of the conservation of energy, day 
lighting, user control and comfort. Operable glass panels supported by two axes that hold the glass 
blades and truss rods that activate their openings, are placed 27 inches outside an inner wall of 
operable glass windows. The outer glass panels open up to a 70-degree angle of rotation, they reflect 
light differently depending on the angle that they are pivoted at and allow for warm weather ventilation. 
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Figura 128 Planta do pavimento tipo do Edifício Debis Haus. Fonte: a partir de arquivos eletrônicos cedidos pelo setor de 
manutenção do próprio edifício, [199-] 
 

 
Figura 129 Corte do Edifício Debis Haus. Fonte: a partir de DUMITRASCU [200-?]. 
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A Figura 130, a seguir, apresenta um detalhe do corte do edifício. 

 
Figura 130 Detalhe do corte do Edifício Debis Haus. Fonte: a partir de DUMITRASCU [200-?]. 
 

As Figuras 131 a 136, a seguir, indicam o pavimento analisado no horário da 

medição. 
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Figura 131 Sala de espera do Edifício Debis Haus onde foi 
realizada a medição. Fonte: acervo da autora, 25 nov. 2010. 

 
Figura 132 Sala de reuniões do Edifício Debis Haus. Fonte: 
acervo da autora, 25 nov. 2010. 
 

Figura 133 Sala de reuniões do Edifício Debis Haus. Fonte: 
acervo da autora, 25 nov. 2010. 

 
Figura 134 Sala de reuniões do Edifício Debis Haus. Fonte: 
acervo da autora, 25 nov. 2010. 
 

 
Figura 135 Detalhe da fachada do Edifício Debis Haus. Fonte: 
acervo da autora, 25 nov. 2010. 

 
Figura 136 Detalhe das janelas da recepção do Edifício Debis 
Haus. Fonte: acervo da autora, 25 nov. 2010. 
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5.1.1 Análise 

De acordo com as iluminâncias internas e externas (entre o brise e o caixilho) a 

transmissão luminosa do vidro do edifício foi considerada 58%. 

O Gráfico 45 demonstra o decréscimo da iluminância no pavimento. Ele indica que, 

após 3,00 m, a iluminância diminuiu aproximadamente 79%. 

 
Gráfico 45 Iluminância interna obtida no 6º andar do Edifício Debis Haus. 
 

A Figura 137, a seguir, indica a relação das áreas envidraçadas e da área total de 

piso e aponta a maior distância entre a AE e o core (5,49 m). 

A área hachurada em azul é igual a 140,50 m² e a área total de piso, descontando o 

core e os sanitários, é igual a 323,50 m². Isso resulta em uma relação de 43% da 

área envidraçada em relação à área de piso.  

Como a maior distância da fachada até o core é de 5,49 m e a altura da abertura, de 

2,30 m aproximadamente, o resultado dessa proporção é de 1 : 2,38.  
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Figura 137 Análise das áreas envidraçadas do pavimento tipo do Edifício Debis Haus. 
 

Embora as escadas de emergência ocupem parte da fachada, a maior parte do core 

está posicionada no centro do edifício, permitindo que as demais regiões sejam 

ocupadas por áreas de trabalho. 
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5.1.2 Estudo em maquete eletrônica 

 

 
Figura 138 Iluminância para o dia 21 mar., às 12 h do Edifício Debis Haus. 
 

A Figura 138 demonstra que mais da metade do pavimento está acima de 500 lux. O 

Gráfico 46, a seguir, aponta as variações de iluminância interna a partir da fachada 

voltada para a Linkstraße até a fachada da Alte Potsdamer Straße. Esses dados 

foram retirados do cálculo ponto a ponto. Ele mostra que a iluminância está de 

acordo com as normas para interiores de escritórios até por volta de 3,50 m, a partir 

de ambas as fachadas. 
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Gráfico 46 Iluminâncias internas a partir da fachada da Alte Potsdamer Straße para a Linkstraße, com base no cálculo ponto a 
ponto. 
 

O Gráfico 47, de Fator de Luz do Dia, demonstra a porcentagem de luz natural que 

atinge cada área da planta. 

 
Gráfico 47 Fator de Luz do Dia do Edifício Debis Haus. 
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Os Gráficos 48 e 49 indicam os cortes longitudinal e transversal, respectivamente. 

 
Gráfico 48 Iluminância – seção longitudinal para o dia 21 mar., às 12 h do Edifício Debis Haus. 
 

 
Gráfico 49 Iluminância – seção transversal para o dia 21 mar., às 12 h do Edifício Debis Haus. 
 

A forma do edifício permite melhor distribuição da luz natural, fazendo com que o 

decréscimo da iluminância ocorra de maneira menos acentuada em relação aos 

edifícios analisados na cidade de São Paulo. 

A Figura 139, a seguir, mostra uma perspectiva do pavimento tipo para o dia 21 de 

março, às 12 h. 
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Figura 139 Perspectiva do pavimento tipo com cálculo de luz natural do Edifício Debis Haus. 
 

5.1.3 Discussão dos resultados do edifício 

Com a análise do gráfico ponto a ponto, da relação das áreas envidraçadas com a 

área de piso e do valor da transmissão luminosa do vidro, observa-se que há valores 

em torno de 500 lux até por volta dos 3,50 m, limite superior do rebatimento das 

áreas envidraçadas no piso. Como a porcentagem de área envidraçada em relação 

à de piso é de 43%, a relação da distância da área envidraçada até o core e sua 

altura, de 1 : 2,38, a transmissão luminosa do vidro utilizado, de 58%, o 

posicionamento do core e a altura do pé-direito, de 3,00 m, o resultado é um sistema 

de alto desempenho da distribuição da luz natural. 

Na página seguinte, na Figura 140, planta do edifício, encontra-se o resultado do 

cálculo ponto a ponto, sobreposto ao estudo das áreas envidraçadas. 
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5.2 Edifício Deutsche Bahn 

A Torre da Deutsche Bahn faz parte do complexo do Sony Center em Berlim. O 

edifício situa-se na Potsdamer Platz, 2, como mostra a Figura 141. 

 
Figura 141 Localização do Edifício Deutsche Bahn. Fonte: GOOGLE MAPS, [200-?].  
 

Projetado pelo arquiteto Helmut Jahn e pela equipe de engenheiros Ove Arup + 

Partners e Werner Sobek, a construção foi iniciada em 1993 e concluída no ano de 

2000. O “Sony Center (Figura 142) começou com um concurso no verão de 1992” 

(BLASER, 2002, p. 40). 

Ao trabalharmos com Werner Sobek, Ove Arup e os engenheiros locais da BGS e IGH, 
o conceito de construção evoluiu como aplicação de uma série de componentes. A 
estrutura, o invólucro e o sistema de ar-condicionado foram desenvolvidos de acordo 
com a configuração, função, uso e conforto. Era desejo do cliente que o conforto do 
edifício fosse gerado primordialmente por sistemas técnicos. Conseguimos, no entanto, 
maximizar os recursos naturais como luz natural e ventilação natural opcional. Por 
meio da configuração das fachadas do edifício de escritórios/apartamentos, 
especialmente no Fórum, a interação com o exterior é maximizada e, graças à sua 



144 
 

transparência, o edifício se engaja com a vida da cidade32 (BLASER, 2002, p.40, 
tradução nossa). 

 

 
Figura 142 Edifício Deutsche Bahn. Fonte: acervo da autora, 25 nov. 2010. 
 

Nass Figuras 143 e 144, a seguir, vêem-se a implantação do Sony Center e as 

plantas dos edifícios. 

                                                 
32 In working with Werner Sobek, Ove Arup and the local engineers of BGS and IGH the 
constructional concept evolved as an application of a series of components. Structure, enclosure and 
the conditioning system were developed according to building configuration, function, use and comfort. 
It was the client’s wish to make the buildings’ comfort be generated primarily by technical systems. We 
were, however, successful in maximizing natural resources like daylight and optional natural 
ventilation. Through the configuration of the façades at the office/ apartment buildings, especially at 
the Forum, the interaction with the outside is maxi-mized and through their transparency the buildings 
engage with the life of the city. 
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Figura 143 Implantação do complexo do Sony Center. Fonte: MURPHY JAHN, 2001, p. 56. 
 

 

A = Torre de escritórios 
(edifício estudado) 

B1 = Cinema 

B2 = Imax/ Apartamentos 

C = Edifício de escritórios 

D = Sony Corporation 

E = Edifício de escritórios 

F = Apartamentos Esplanade 

 
Figura 144 Destaque dos edifícios do projeto Sony Center. Fonte: MURPHY JAHN, 2001, p. 59. 
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As Figuras 145 e 146 apontam parte do complexo Sony Center. 

Figura 145 Sony Center: Fonte: MURPHY JAHN, 2001, p. 57. Figura 146 Sony Center: Fonte: MURPHY JAHN, 2001, p. 62. 

 

A seguir, um trecho do livro Murphy/Jahn sobre a importância da luz no projeto: 

A dinâmica e a variedade espaciais são contrastadas por uma atitude mínima e 
tecnológica. Luz, tanto a natural como a artificial, são a essência do design. Sony 
Center-Berlim é luminoso, não iluminado. Fachadas e teto funcionam como um tecido 
que modera a luz natural e artificial. Transformam-se em tela. Com as suas 
características de transparência, permeabilidade à luz, reflexão e refração, há uma 
constante mudança de imagens e efeitos durante o dia e à noite, afetando não só a 
aparência, mas maximizando também o conforto e minimizando o uso de recursos33 
(MURPHY/JAHN, 2001, p. 54, tradução nossa). 

A Figura 147, a seguir, indica a planta da torre de escritórios de 24 andares. 

                                                 
33 The spacial dynamics and variety are contrasted by a minimal and technological attitude. Light, 
both natural and artificial, is the essence of the design. Sony Center – Berlim is luminous, not 
illuminated. Façades and roof act as a fabric, which moderates the natural and artificial light. They 
become a screen. With its characteristics of transparency, permeability to light, reflection and 
refraction, there is a constant change of images and effects during the day and night, affecting not 
only the appearance but also maximizing the comfort and minimizing the use of resources. 
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Figura 147 Planta do Edifício Deutsche Bahn. Fonte: a partir de arquivo em formato .pdf, cedido pela administração do próprio 
edifício, [199-] 
 

A avaliação interna do edifício foi feita no dia 26 de novembro de 2010, às 9 h e 15 

min e a externa, às 9 h. O 20º andar foi aferido do lado oposto da Potsdamer Platz e 

a iluminância externa medida foi de 3.200 lux. 

Foram constatados os seguintes resultados nos pontos: 

A= 680 lux; B= 216 lux; C= 86 lux e D= 55 lux. 

O ponto A foi medido na face interna do vedo da fachada. Os pontos B, C e D distam 

1,30 m, 2,30 m e 5,46 m, respectivamente. 

A Figura 148 mostra o corte do edifício e a Figura 149, a seguir, indica um detalhe 

dele. 

 
Figura 148 Corte do Edifício Deutsche Bahn. Fonte: a partir de MURPHY/ JAHN, 2001, p. 72. 
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Figura 149 Detalhe do corte do Edifício Deutsche Bahn. Fonte: a partir de MURPHY/ JAHN, 2001, p. 72. 
 

As Figuras 150 a 153, a seguir, exibem a sala avaliada e a condição do céu no dia 

da medição. Havia parado de nevar quando as medições foram feitas.  
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As Figuras 151 e 153 mostram a preocupação do arquiteto em aproveitar a 

iluminação da zona de luz natural, pois ele colocou a estrutura da persiana 0,75 m 

abaixo do forro (segundo a Figura 149), protegendo apenas a zona de visão, que 

afeta diretamente a estação de trabalho. 

 
Figura 150 Edifício Deutsche Bahn no dia da medição. Fonte: 
acervo da autora, 26 nov. 2010. 

 
Figura 151 Sala no Edifício Deutsche Bahn. Fonte: acervo da 
autora, 26 nov. 2010. 
 

 
Figura 152 Sala no Edifício Deutsche Bahn. Fonte: acervo da 
autora, 26 nov. 2010. 

 
Figura 153 Detalhe da janela do Edifício Deutsche Bahn. 
Fonte: acervo da autora, 26 nov. 2010. 
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5.2.1 Análise 

De acordo com as iluminâncias internas e externas, a transmissão luminosa do vidro 

do edifício foi considerada 21%. 

O Gráfico 50 apresenta a diminuição da luz natural no pavimento estudado. 

Observa-se que, em 2,30 m, o decréscimo na iluminância foi de aproximadamente 

87%. 

 
Gráfico 50 Iluminância interna obtida no 20º pavimento do Edifício Deutsche Bahn. 
 

A Figura 154 indica a relação em planta das áreas envidraçadas e da área total de 

piso do edifício e aponta a maior distância entre a AE, área envidraçada, e o core 

(8,37 m). 

 

 
Figura 154 Análise das áreas envidraçadas do Edifício Deutsche Bahn. 
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A área hachurada em azul (que é praticamente a mesma que o pé-direito, ou seja, 

2,75 m) é igual a 407,10 m² e a área total de piso, descontando o core e os 

sanitários, é igual a 908,64 m². Isso corresponde a aproximadamente 45% da área 

de piso. 

Como a maior distância da fachada até o core é de 8,37 m e a altura da abertura, de 

2,75 m aproximadamente, o resultado dessa proporção é de 1 : 3,04. 

O posicionamento central do core na planta utiliza a área com pouquíssima ou 

quase nenhuma luz natural para caixa de escadas, sanitários e elevadores, 

permitindo melhor aproveitamento da luz natural nas áreas de escritórios e longa 

permanência. 
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5.2.2 Estudo em maquete eletrônica 

 

 
Figura 155 Iluminância para o dia 21 mar., às 12 h no Edifício Detsche Bahn. 
 

Pode-se perceber, na Figura 155, que o valor recomendado para a iluminância 

mínima do plano de trabalho está até por volta de 1,50 m das aberturas, como 

mostra o Gráfico 51. Esse gráfico representa a iluminância ponto a ponto da fachada 

da Potsdamer Platz até o core. 

 
Gráfico 51 Iluminâncias internas a partir da fachada da Potsdamer Platz do Edifício Deutsche Bahn, com base no cálculo ponto 
a ponto. 
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O Gráfico 52, de Fator de Luz do Dia, demonstra a porcentagem de luz natural que 

atinge cada área da planta. 

 
Gráfico 52 Fator de Luz do Dia do Edifício Deutsche Bahn. 
 

Os Gráficos 53 e 54, Cortes longitudinal e tranversal, respectivamente, mostram que 

o decréscimo da iluminância interna é bastante acentuado, sendo evidente nos 

primeiros metros das aberturas. 

 
Gráfico 53 Iluminância – seção longitudinal para o dia 21 mar., às 12 h do Edifício Deutsche Bahn. 
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Gráfico 54 Iluminância – seção transversal para o dia 21 mar., às 12 h do Edifício Deutsche Bahn. 
 

A Figura 156 indica a iluminância interna visível, por meio de uma perspectiva do 

pavimento analisado. 

 
Figura 156 Perspectiva do pavimento tipo com cálculo de luz natural do Edifício Deutsche Bahn. 
 

5.2.3 Discussão dos resultados do edifício 

Com a análise dos resultados do gráfico ponto a ponto, da relação das áreas 

envidraçadas com a área de piso e o valor da transmissão luminosa do vidro, 

observa-se que há valores em torno de 500 lux até por volta de 1,50 m. Como a 

porcentagem de área envidraçada em relação à de piso é de 45%, a relação da 

distância da área envidraçada até o core e sua altura de, 1 : 3,04, a transmissão 

luminosa do vidro utilizado, de 21%, o posicionamento do core e a altura do pé-
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direito, de 2,75 m, o resultado é um sistema de baixo desempenho da distribuição da 

luz natural.  

Na página seguinte, na Figura 157, planta do edifício, encontra-se o resultado do 

cálculo ponto a ponto, sobreposto ao estudo das áreas envidraçadas. 
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5.3 Edifício Commerzbank Headquarters 

O Commerzbank Headquarters (Figura 159) situa-se na Große Gallusstraße em 

Frankfurt am Main, como mostra a Figura 158, planta de localização. 

 
Figura 158 Planta de localização do Edifício Commerzbank Headquarters em Frankfurt am Main. Fonte: GOOGLE MAPS, [200-
?].  
 

Segundo Worthington (2010), o edifício projetado pelo arquiteto Norman Foster, em 

Frankfurt am Main, constitui um exemplo de edifício ambientalmente responsável, 

que responde a questões de uso e integração com a cidade. 

O novo edifício sede do Commerzbank, em Frankfurt am Main, passa a ser o mais 
alto da Europa, mas não é isso o que o torna digno de ser estudado detalhadamente. 
A maioria dos arranha-céus é construída conforme o modelo convencional norte-
americano: plantas profundas, artificialmente climatizadas, com um núcleo de 
circulação vertical central e andares idênticos, espacialmente separados. 

A torre do Commerzbank é diferente. É permeada pela luz natural e naturalmente 
ventilada. Conta com um átrio interno da altura do edifício e cada escritório ou 
estação de trabalho tem uma visão desobstruída do exterior. Jardins com pé-direito 
de quatro andares, uniformemente distribuídos pela altura do edifício, desbloqueiam 
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o espaço interno e transformam o ambiente de trabalho de todo o edifício34 (DAVIES; 
LAMBOT, 1997, p. 9, tradução nossa). 

 
Figura 159 Commerzbank Headquarters. Fonte: acervo da autora, 27 nov. 2010. 
 

De acordo com Davies e Lambot (1997), a Alemanha tem preocupações com 

economia de energia. Questões como ar-condicionado de desperdício mínimo de 

energia tornaram-se uma característica padrão na maioria dos edifícios públicos. 

Portanto, essa exigência foi transmitida aos arquitetos convidados para o concurso e 

lançou-se um desafio a eles: projetar o primeiro arranha-céu do mundo com 

iluminação e ventilação naturais. 

Um requisito responsável por influenciar o projeto foi uma norma alemã que exige 

“que toda estação de trabalho fique próxima a uma janela, com vista para fora35 
                                                 
34 The new headquarters building for Commerzbank in Frankfurt am Main happens to be the tallest 
building in Europe, but this is not what makes it worthy of detailed study. Most tall office blocks 
conform to the conventional American model: deep-planned and air-conditioned, with central service 
core and identical, spatially separate floors. 
The Commerzbank tower is differente. It is flooded with daylight and naturally ventilated; it has a full-
height internal atrium; and every individual office or work station has a clear view to the outside world. 
Four-storey-high landscaped gardens, evenly distributed over the height of the building, unlock the 
internal space and transform the working environment of the entire building. 
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(...)“plantas profundas, com áreas de escritórios pemanentemente iluminadas 

artificialmente, sem contato visual com o exterior, eram totalmente inaceitáveis36” 

(DAVIES; LAMBOT, 1997, p. 15, tradução nossa). 

As Figuras 161 e 162 apontam dois croquis do arquiteto Norman Foster para o 

concurso. 

Figura 160 Croqui de Norman Foster para o concurso do Edifício Commerzbank 
Headquarters. Fonte: DAVIES e LAMBOT, 1997, p. 15. 

Figura 161 Croqui para o concurso do 
Edifício Commerzbank Headquarters. 
Fonte: DAVIES e LAMBOT, 1997, p. 14. 

 

“Essa limitação teria um profundo efeito na forma e na estrutura do novo edifício37” 

(DAVIES; LAMBOT, 1997, p. 15, tradução nossa). 

Levando em conta as diretrizes sobre jardins na cobertura e áreas comuns distribuidas, 
previu-se que a asa sul incorporaria jardins com pé-direito de três pavimentos com 
elevadores em ambos os lados . Os cálculos mostraram, no entanto, que o ganho de 
calor do sol era inferior ao ganho de calor dos equipamentos de escritório e da 
iluminação. Todo o conceito de uma área ambientalmente neutra no lado sul do 
edifício, fornecido pelas áreas comuns, foi útil, mas só resolveu parte do problema38 
(DAVIES e LAMBOT, 1997, p. 17, tradução nossa). 

                                                                                                                                                         
35 (…) thar every work station should be close to a window with a view out. 
36 Deep plans, with permanent, artificially-lit offices areas cut off from visual contact with the outside 
world, were totally unacceptable. 
37 This limitation would have a profound effect on the form and structure of the new building. 
38 Bearing in mind the comments in the brief about roof gardens and distributed common areas, it was 
envisaged that this south wing would incorporate three-storey-high gardens, with lifts at either end. 
Calculations revealed, however, that the heat gain from the sun was less than the heat gain from 
office equipment and lighting. The whole “buffer zone” on the south side of the building, provided by 
the common areas, was helpful but only solved part of the problem. 
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Perto da data limite para a finalização foi decidido que os três lados teriam jardins, 

conforme previsto inicialmente, apenas na asa sul. 

O Commerzbank tem 63 andares (258,70 m de altura) e 3 subsolos. Diferencia-se 

pela sua proposta de uso de recursos naturais (luz e ventilação naturais) e pelo seu 

formato triangular. Nos jardins, com pé-direito de quatro andares, há bancos e uma 

bancada com café para os funcionários, fazendo do espaço um ponto de 

convivência. 

A maneira pela qual Norman Foster and Partners desenvolveram o centro do edifício 

muda totalmente o resultado da luz natural interna. Uma região normalmente 

utilizada como núcleo de circulação vertical, devido à ausência de luz natural, passa 

a ser um átrio que ilumina salas distantes das fachadas e permite a visão para fora 

do edifício. 

As Figuras 162 a 165, a seguir, mostram algumas imagens desse núcleo, assim 

como de um dos jardins. 

Figura 162 Térreo do Edifício Commerzbank Headquarters. 
Fonte: acervo da autora, 27 nov. 2010. 

 
Figura 163 Térreo do Edifício Commerzbank Headquarters 
com vista para o átrio central. Fonte: acervo da autora, 27 
nov. 2010. 
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Figura 164 Jardim interno com balcão de café.do Edifício 
Commerzbank Headquarters. Fonte: acervo da autora, 27 
nov. 2010. 

 
Figura 165 Vista da área do jardim para o átrio do Edifício 
Commerzbank Headquarters. Fonte: acervo da autora, 27 
nov. 2010. 
 
 

 
Figura 166 Planta do pavimento 35 do Edifício Commerzbank Headquarters. Fonte: a partir de DAVIES e LAMBOT, 1997, p. 57. 
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A Figura 166 exibe a planta do 35º pavimento. A Figura 167 mostra um corte do 

edifício do 15º ao 23º andar e a Figura 168 indica um corte detalhado. 

 
Figura 167 Corte parcial do Edifício Commerzbank Headquarters. Fonte: a partir de DAVIES e LAMBOT, 1997, p. 47. 
 

 
Figura 168 Corte detalhado do Edifício Commerzbank Headquarters. Fonte: a partir de DAVIES e LAMBOT, 1997, p. 201. 
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A fachada do edifício é dupla, sendo que há um espaço entre os vidos externos de 

um andar para outro para a circulação de ar. Quando está quente, um sensor é 

acionado e as janelas são abertas para ventilação natural dentro do edifício. Nos 

dias frios, a janela permanece fechada e o ar fica retido entre uma lâmina de vidro e 

outra, permitindo o aquecimento do pavimento. Quando as temperaturas externas 

são muito altas ou muito baixa, e os sistemas de resfriamento e aquecimento 

naturais não são suficientes para atender às necessidades de temperatura, os 

sistemas artificiais entram em funcionamento (DAVIES, LAMBOT, 1997). As Figuras 

169 e 170, a seguir, indicam as janelas em funcionamento e a Figura 171 mostra a 

distância entre vidros da fachada, por onde acontece a ventilação natural do 

pavimento. 

 
Figura 169 Recepção do andar tipo do Edifício Commerzbank Headquarters com as janelas acionadas para ventilação natural. 
Fonte: acervo da autora, 27 nov. 2010. 
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Figura 170 Detalhe das janelas do Edifício Commerzbank Headquaters acionadas para ventilação natural. Fonte: acervo da 
autora, 27 nov. 2010. 
  

 
Figura 171 Detalhe da distância dos vidros da fachada externa do Edifício Commerzbank Headquarters. Fonte: acervo da 
autora, 27 nov. 2010. 
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Como o edifício foi visitado em um sábado, às 14 horas, não foi possível medir a luz 

natural de áreas, a não ser do jardim. Obteve-se do lado de fora do edifício 

aproximadamente 6.120 lux e, na face interna do vedo da fachada, no 35º andar, 

3.800 lux. Com esses valores, a transmissão luminosa é de 62%. No entanto, como 

a medição foi feita em uma área de jardim, onde as árvores podem influenciar os 

resultados, buscou-se a transmissão luminosa do vidro com o próprio fabricante, a 

Interpane. De acordo com a empresa, o vidro tem 66% de TL e foi com esse dado 

que a maquete eletrônica foi desenvolvida. 

A Figura 172 aponta o local da medição. 

 
Figura 172 Jardim interno do Edifício Commerzbank Headquarters, onde foi realizada a medição de luz natural. Fonte: acervo 
da autora, 27 nov. 2010. 
 

As figuras 173 a 177 apresentam os ambientes internos do edifício. Pode-se 

perceber que a luz natural é predominante na iluminação do corredor, pois há 

apenas quatro luminárias ligadas. 
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Figura 173 Corredor interno do Edifício Commerzbank Headquarters. Fonte: acervo da autora, 27 nov. 2010. 
 

 
Figura 174 Sala com estações de trabalho no modelo layout 
aberto no Edifício Commerzbank Headquarters. Fonte: 
acervo da autora, 27 nov. 2010. 
 

 
Figura 175 Sala individual no Edifício Commerzbank 
Headquarters. Fonte: acervo da autora, 27 nov. 2010. 
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Figura 176 Sala de reuniões do Edifício Commerzbank 
Headquarters. Fonte: acervo da autora, 27 nov. 2010. 

 
Figura 177 Vista das fachadas internas a partir do jardim do 
Edifício Commerzbank Headquarters. Fonte: acervo da 
autora, 27 nov. 2010. 
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5.3.1 Análise 

A Figura 178 indica a relação em planta da área envidraçada rebatida no piso e da 

área total de piso e aponta a maior distância. 

 
Figura 178 Análise das áreas envidraçadas do Edifício Commerzbank Headquarters. 
 

A área hachurada em azul é igual a 181,74 m² e a área total de piso, descontando o 

núcleo de circulação vertical e os sanitários é igual a 648,40 m², o que representa 

28% da área total de piso. 

Como a maior distância da fachada até o core é de 7,10 m e a altura da abertura, de 

2,15 m aproximadamente, o resultado dessa proporção é de 1 : 3,30.  

Os núcleos de circulação vertical estão localizados nas pontas do edifício e também 

são envidraçados; porém, não entraram na contagem da área envidraçada em 

relação à área de piso porque não são áreas de escritórios. 

A Figura 179, a seguir, mostra na fachada essa área do edifício. 
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Figura 179 Vista externa, do lado do núcleo de circulação vertical (core) do Edifício Commerzbank Headquarters. Fonte: acervo 
da autora, 27 nov. 2010. 
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5.3.2 Estudo em maquete eletrônica 

 

 
Figura 180 Iluminância para o dia 21 mar., às 12 h do 35º pavimento do Edifício Commerzbank Headquarters. 
 

O Programa Relux Professional possui algumas limitações de modelagem e fez-se 

necessária a construção de polígonos auxiliares para a construção do pavimento 

como ele é. As regiões dos núcleos de circulação vertical, assim como o jardim, não 

foram calculadas. 

A Figura 180 demonstra que a iluminância média é de 264 lux. Segundo o gráfico 

ponto a ponto, na página 175, pode-se perceber que a faixa por volta de 500 lux está 

a aproximadamente 2,40 m das aberturas. O Gráfico 55, a seguir, aponta as 

variações de iluminância interna a partir da fachada voltada para a Kaiserstraße até 

o vazio central. É possível observar que, após 3,00 m de distância das aberturas, a 

luz natural diminuiu aproximadamente 85%. 
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Gráfico 55 Iluminâncias internas do Edifício Commerzbank Headquarters, com base no cálculo ponto a ponto. 
 

O Gráfico 56, de Fator de Luz do Dia, demonstra a porcentagem de luz natural que 

atinge cada área da planta. 

 

 
Gráfico 56 Fator de Luz do Dia do Edifício Commerzbank Headquarters. 
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Observando-se os cortes longitudinal e transversal, Gráficos 57 e 58, 

respectivamente, pode-se perceber que o vazio central consegue iluminâncias 

levemente maiores do que as aberturas das fachadas. Embora o decréscimo da 

iluminância seja bastante acentuado, principalmente na circulação do pavimento, a 

iluminância média obtida nos corredores atende as recomendações da NBR 

5413:1992 (75 a 150 lux). 

 
Gráfico 57 Iluminância – seção longitudinal para o dia 21 mar., às 12 h do Edifício Commerzbank Headquarters. 
 

 
Gráfico 58 Iluminância – seção transversal para o dia 21 mar., às 12 h do Edifício Commerzbank Headquarters. 
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A Figura 181 representa uma perspectiva com a iluminância do 35º pavimento do 

Edifício Commerzbank Headquarters. 

 
Figura 181 Perspectiva do 35º pavimento do Edifício Commerzbank Headquarters, com cálculo de iluminação natural. 
 

5.3.3. Discussão dos resultados do edifício 

Com a análise dos resultados do gráfico ponto a ponto, a relação das áreas 

envidraçadas com a área de piso e o valor da transmissão luminosa do vidro 

observa-se que há valores em torno de 500 lux até aproximadamente 2,15 m das 

aberturas, ou seja, até a metade das salas, como demonstra a Figura 182 na página 

176. Os corredores também podem funcionar apenas com luz do dia, pois a 

iluminância resultante atende à recomendação da norma para iluminância de 

interiores que é 75, 100 e 150 lux. A forma do edifício favorece o aproveitamento da 

luz natural nas áreas destinadas às estações de trabalho e nos corredores entre 

salas. Como a porcentagem de área envidraçada em relação à de piso é de 28%, a 

relação da distância da área envidraçada até o core e sua altura, de 1 : 3,30, a 

transmissão luminosa do vidro utilizado, de 66%, o posicionamento do core e a 
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altura do pé-direito, de 2,75 m, o resultado é um sistema de alto desempenho da 

distribuição da luz natural.  

Na página seguinte, vê-se a Figura 182, planta do 35º pavimento do edifício, com o 

resultado do cálculo ponto a ponto, sobreposto ao estudo das áreas envidraçadas. 
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6. Discussão dos resultados 

A tabela a seguir compara os dados dos nove edifícios analisados. 

Tabela 16: Análise comparativa dos edifícios selecionados. 

 

Área  

envidraçada/

piso (%) 

P.D. 

(m) 

Altura 

abertura

(m) 

Altura 

peitoril 

(m) 

TL 

(%)

Dimin.E40 

em 3,00 m 

(%) 

Emédia 

(lux) 

500 

lux até 

(m) 

FLD 

(%) até 

500 lux 

Dist. Área 

envidraçada 

até core (m)41 

Relação 

altura 

AE42 dist. 

core 

Forma 

planta 

Instituto Itaú 

Cultural 
56 2,50 2,50  ---- 32 81,87 498  1,25  2,5 12,95 5,18 Retang. 

CYK 38 2,80 2,80 ---- 22 79,67 476  2,50  3,8 18,07 6,45 Retang. 

Parque 

Paulista 
26 2,54 1,67 0,70  38 86,09 433  2,10  2,5 15,09 9,03 Quadr. 

5ª Avenida 33 2,50 1,80 0,70 10 86,36 97  ---- ---- 6,8843 3,82 Retang. 

Berrini 500 15 2,70 1,70 1,00 17 78,90 159  1,20  2,5 27,83 16,37 Quadr. 

Nestlé 48 4,20 4,20 ---- 61 83,56 1.200 11,38 2,5 25,18 5,99 Em “L” 

Debis Haus 43 3,00 2,30 0,70 58 77,47 996  3,50  3,8 5,49 2,30 Triang. 

                                                 
40 Iluminância. 
41 Ou centro da edificação. Foi levada em consideração a maior distância encontrada na planta. 
42 Área envidraçada. 
43 Distância até o eixo do pavimento. 
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Área  

envidraçada/

piso (%) 

P.D. 

(m) 

Altura 

abertura

(m) 

Altura 

peitoril 

(m) 

TL 

(%)

Dimin.E44 

em 3,00 m 

(%) 

Emédia 

(lux) 

500 

lux até 

(m) 

FLD 

(%) até 

500 lux 

Dist. Área 

envidraçada 

até core (m)45 

Relação 

altura 

AE46 dist. 

core 

Forma 

planta 

Deutsche 

Bahn 
45 2,75 2,75 ---- 21 79,65 281  1,50  3,8 8,37 3,04 ½ Circ. 

Commerzbank 

Headquarters 
28 2,75 2,15 0,60 66 85,71 258  2,47  3,7 7,1047 3,30 Triang. 

Fonte: a partir de cálculos desenvolvidos no Relux Professional 2010. 
 
A análise dos dados permite observar que vidros com transmissão luminosa alta (Edifícios Nestlé, Debis Haus e 

Commerzbank Headquarters) proporcionam 500 lux até distâncias superiores ao tamanho da abertura rebatida no piso. 

E, como indicam os resultados obtidos no Edifício Sede da Nestlé, a altura do pé-direito contribui para que a iluminância 

recomendada pela norma alcance regiões mais distantes das aberturas, pois se constataram 500 lux a 11,38 m de 

distância a partir da fachada da Avenida das Nações Unidas em direção ao core. 

A sétima coluna, que indica a distância da janela até onde se constatam 500 lux, ilustra a questão do dimensionamento 

do ambiente, pois demonstra que há uma variação considerável entre os edifícios, sendo arriscado utilizar regras 

conhecidas para determinar a profundidade de uma sala. Observa-se que as recomendações habitualmente utilizadas 

para determinar a profundidade dos ambientes, como o uso de duas a duas vezes e meia o tamanho da abertura 

(LUKMAN; HAYMAN apud KAUFMAN, 1975; FLYN; SEGIL, 1970), devem ser repensadas por conta das diferentes 

transmissões luminosas dos vidros dos edifícios de escritórios. “O efeito de usar um vidro com uma transmissão 
                                                 
44 Iluminância. 
45 Ou centro da edificação. Foi levada em consideração a maior distância encontrada na planta. 
46 Área envidraçada 
47 Distância medida até o eixo do corredor do 35º andar. 
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luminosa média de 50% em vez de 85% poderia reduzir a distância da janela, onde 

a luz é suficiente, de 6,00 m para 4,50 m”48 (LUKMAN; HAYMAN apud COLIN 

(1977), p. 3, tradução nossa). 

Sobre a porcentagem de área envidraçada em relação à área de piso (window area 

to floor area ratio, WFR) pode-se concluir, que mesmo com uma porcentagem 

aparentemente baixa, como no caso do Commerzbank Headquarters, é possível 

obter um sistema de alto desempenho. Isso porque a disposição e o 

dimensionamento das salas e corredores ocorreram de acordo com a disponibilidade 

de luz natural e com base na norma técnica para iluminância de interiores. Esse 

conceito remete à época em que a luz artificial era um complemento para a natural, 

como descreveu Willis (1995). É necessário ressaltar que o Edifício Commerzbank 

só conseguiu esse desempenho por meio do uso de um vidro de controle solar com 

alta transmissão luminosa.  

Hopkinson (1963) fez um paralelo entre o WFR e o fator de luz do dia. Ele 

“argumenta que 20% resultaria em um fator de luz do dia de 2% no fundo do 

ambiente e, conseqüentemente, em uma iluminação de trabalho de 100 lux”49 

(LUKMAN; HAYMAN, p. 3, 2002, tradução nossa). Essa afirmação talvez fosse 

válida, caso se tratasse de vidros transparentes; porém, como os edifícios 

analisados demonstram, é difícil estabelecer um paralelo no caso de vidros de 

controle solar, pois as distâncias nas quais o fator de luz do dia está em torno de 

2,5%, muitas vezes são inferiores ao tamanho das aberturas rebatidas no piso 

(Instituto Itaú Cultural, CYK, Berrini 500 e Deutsche Bahn).  

A diminuição da iluminância em 3,00 m teve pouca variação (entre 77,47 e 86,36%), 

demonstrando que a diminuição ocorre segundo um padrão, e que a utilização do 

sistema pele de vidro apresenta uma limitação para distribuir a iluminância no 

pavimento. Os resultados apontam também que o peitoril não teve influência sobre a 

distribuição da iluminância, com base na análise da coluna 7. 

                                                 
48 The  effect  of  using  glass  with  an  average  diffuse  transmittance of 50  %  instead of 85% might 
reduce the distance from the window where light is adequate from 6 metres to 4.5 metres. 
49 (…) argued that  the  20  percent  ratio yielded an  adequate  daylight  factor of 2 percent at the rear 
of a room and a, consequent, task illumination of 100 lux. 
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A coluna 11 assinala a maior distância entre as aberturas e o core ou o centro do 

edifício. A coluna 12 indica a relação entre essas duas variáveis, a partir da divisão 

da distância pela altura da abertura. Percebe-se que edifícios com essa relação 

abaixo de 3,50, TL acima de 50% e pé-direito até 3,00 m podem ser considerados 

sistemas de alto desempenho, pois atingem 500 lux até a metade do pavimento, no 

caso do Edifício Debis Haus, e até a metade das salas, no caso do Commerzbank 

Headquarters. Embora o Edifício Nestlé tenha uma relação maior que 3,50, seu pé-

direito é de 4,20 m e a TL também é acima de 50%, o que mostra que um pé-direito 

alto consegue melhor distribuição luminosa em plantas profundas em relação às 

aberturas, configurando também um sistema de alto desempenho. 

Após a análise dos edifícios e simulações de outros sistemas, é possível afirmar que 

um projeto de luz natural deve levar em consideração a altura do pé-direito, a forma 

da planta, a transmissão luminosa dos vidros, a distribuição interna dos ambientes, o 

posicionamento do core e a altura da abertura para alcançar o objetivo de reduzir o 

uso da luz artificial. Como os estudos do Capítulo 3 demonstraram, para obter 

resultados cujas iluminâncias diferem da linha de tendência de um sistema padrão 

de pele de vidro, é necessário fazer uso de recursos calculados por meio da 

geometria da insolação (rebatedores e elementos de sombreamento) e de vidros 

cuja transmissão luminosa seja compatível com as necessidades de cada zona 

proposta por Hausladen et al. (2004). 

O Commerzbank Headquarters é considerado um projeto bem-sucedido porque 

administra soluções que têm como base as necessidades de cada ambiente. O 

arquiteto projetou espaços de acordo com as variações na iluminância da luz 

natural, a ponto de conseguir atingir valores recomendados pela norma até mesmo 

nos corredores. O resultado desse aproveitamento não surgiu após a solução 

plástica da fachada e das áreas internas, mas foi incorporado gradativamente ao 

projeto. A forma do edifício surgiu da necessidade do aproveitamento da luz e da 

ventilação natural, assim como o posicionamento dos jardins e a utilização do átrio 

central. Essas questões não foram aplicadas somente para dar ao prédio o título de 

edifício sustentável, ou para que o valor do empreendimento aumentasse em 

relação aos demais, mas também para agregar qualidade ao ambiente de trabalho. 

As áreas de convivência, configuradas pelos jardins internos, melhoram a condição 

do interior das salas voltadas para o átrio, porque a vista dos funcionários é 
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direcionada para os jardins, para o átrio e para as outras fachadas internas, 

estabelecendo um dinamismo.  

Percebeu-se uma tendência para a forma retangular e quadrada nos edifícios de 

São Paulo, com o core descentralizado. Plantas profundas em relação às aberturas, 

com fachadas pele de vidro não favorecem a distribuição da luz natural, porque a 

curva da iluminância segue sempre a mesma tendência: valores acima de 1.000 lux 

próximos às aberturas e queda de, em média, 82%50 da iluminância mais alta em 

3,00 m. O posicionamento do núcleo de circulação vertical influencia o resultado da 

distribuição, como se viu nos estudos de casos.  

                                                 
50 Média obtida a partir da sétima coluna da tabela 16. 
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7. Considerações finais 

Esta pesquisa discutiu o desempenho de edifícios de escritório com fachadas pele 

de vidro comparada às necessidades e os benefícios da utilização da luz natural. 

Analisou-se a importância da utilização de recursos da geometria da insolação, 

como elementos de sombreamento e rebatimento da luz solar direta, com o objetivo 

de obter uma fachada compatível com o clima e o número de horas de sol 

disponíveis em São Paulo. 

A análise de edifícios e das questões econômicas de venda e locação do século 

XIX, feita por Willis (1995), revela que a forma influencia diretamente o resultado da 

iluminância interna, indicando a necessidade de modificação do formato da laje dos 

edifícios. O aproveitamento da luz natural não significa apenas redução de consumo 

de energia, quando agregado a um projeto compatível de iluminação artificial, mas 

também melhoria dos ambientes internos e, conseqüentemente, benefício das 

funções desempenhadas no espaço. 

A divisão da fachada proposta por Hausladen et. al (2004) aponta para a 

necessidade da utilização de recursos (vidros e dispositivos móveis internos e 

externos), de acordo com as características de cada zona, a fim de aperfeiçoar a 

distribuição da iluminação natural. As simulações do Capítulo 3.2 ressaltam a 

importância do uso de elementos automatizados e retráteis, a fim de que o sistema 

possa se adaptar às mais diversas situações (luz solar direta e luz natural difusa). 

Por meio do estudo de alguns exemplares da arquitetura de São Paulo, Berlim e 

Frankfurt am Main, foi possível compreender as variáveis que implicam o 

desenvolvimento de um projeto de iluminação natural. Após a interpretação dos 

dados obtidos in loco e no programa Relux Professional, percebeu-se que edifícios 

no Estilo Internacional das três cidades, que empregam um único tipo de vidro, não 

favorecem a distribuição interna da luz natural, a menos que as plantas não sejam 

profundas. O desempenho do sistema pele de vidro com relação à iluminação 

natural não é satisfatório porque a curva da iluminância segue uma linha de 

tendência, o que dificulta a distribuição interna, mesmo com um vidro de alta 

transmissão luminosa. 



182 
 

Em suma os resultados deste trabalho demonstraram que as seguintes relações 

devem ser consideradas:  

- altura do pé-direito e tamanho da área envidraçada em relação à profundidade da 

laje; 

- forma do edifício compatível com a necessidade do uso interno da luz natural, de 

acordo com a iluminância recomendada pela norma NBR 5413:1992; 

- transmissão luminosa do vidro de acordo com as zonas da fachada; 

- uso de dispositivos móveis que se adaptem às condições climáticas locais; 

- projeto de iluminação artificial conciliável com o resultado da iluminação natural; 

- automação dos níveis de iluminância do sistema artificial. 

Cabe aos arquitetos trabalharem as questões formais e funcionais, utilizando os 

recursos da geometria da insolação, para fazer uso coerente dos vidros de alto 

desempenho, dispositivos internos e externos. As questões tecnológicas e os 

recursos de materiais estão bastante avançados; porém, faz-se necessária a 

integração harmônica dos meios. 

É importante que sejam gerados relatórios de desempenho dos edifícios projetados 

a partir dessas modificações para melhora dos futuros projetos na área, como 

defende Klaus Bode (2010). Dessa maneira, poderá haver maior rigor no 

cumprimento das necessidades de edificações verdadeiramente sustentáveis. 

Vislumbra-se, como continuidade da pesquisa, o estudo do aproveitamento da luz 

natural, diante das opções propostas por este trabalho, em conjunto com questões 

térmicas, com o objetivo de gerar dados que auxiliem nas decisões projetuais. 
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PREFACE 
The main objectives of the IEA Solar Heating and Cooling Programme (SHC) 
Task 31 "Daylighting Buildings in the 21st Century" is to advance daylighting 
technologies and to promote daylight conscious building design. Task 31 
continues until August 2005, and will endeavour to overcome the barriers that 
are impending the appropriate integration of daylighting aspects in building 
design. The participants in this task are Australia, Belgium, Canada, 
Denmark, Finland, France, Germany, Italy, Japan, Netherlands, New Zealand, 
Norway, Sweden, Switzerland, United Kingdom and the United States. 
Australia is the Operating Agent. 
 
The objective of this Subtask C "Daylighting Design Tools" of Task 31 is to 
improve the knowledge and quality of lighting tools to enable building 
designers to predict the energy performance and visual comfort conditions of 
complex fenestration systems in their daily working process. This Subtask will 
make a link between industry, designers and software developers and 
promote the tools to the practitioners. The research work in this subtask 
concentrated on four topics: 
 
C1: User Interfaces  
C2: Algorithms and Plugins 
C3: Promotion of Tools and Engines  
C4: Validation  
 

Acknowledgements 
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Fawaz Maamari, Marc fontoynont, and Nadine Adra. 
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EXECUTIVE SUMMARY 
To answer to an increasing need in the lighting simulation domain, the CIE 
technical committee 3.33 defined recently a set of test cases to be used for 
assessing the accuracy of lighting computer programs. These test cases have 
the advantage of avoiding or reducing the uncertainties in the validation 
reference data by using simple analytical scenarios or by applying reliable 
experimental protocols.  
This paper presents an application example of these test cases to two 
existing lighting computer programs. 32 different testing scenarios were used 
covering different aspects of the lighting simulation domain: direct artificial 
lighting, direct daylighting and diffuse reflections and inter-reflections. 
This work showed the usefulness of the CIE simple test cases in identifying 
the strength and weakness areas of the tested programs: the accuracy and 
the capability of the tested programs in simulating different aspects of the 
lighting propagation were clearly verified. 
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1. INTRODUCTION 
The use of lighting computer programs is gaining in importance in the field of 
building design. Lighting programs can help designers or decision makers to 
choose appropriate architectural and/or technical solutions to achieve a 
comfortable built environment while reducing energy consumption for example 
through the substitution of daylight to electric light and a better use of the 
solar heat.  
Within this context, an increasing number of lighting computer programs is 
proposed around the world. However, it is still difficult for the user to estimate 
the range of errors to be expected when using a particular program for a 
particular task. This is due to the lack of reliable and transparent validation 
studies.  
A few years ago, the IEA SHC Task 21 conducted a valuable study in the 
domain of lighting programs validation, where a set of experimental validation 
datasets were created and compared to a number of existing tools [1, 2]. In a 
continuation of this work, and to broaden the domain of lighting propagation 
covered by these types of reliable datasets, a set of simple test cases has 
been defined or collected within the activities of the CIE Technical Committee 
3.33 and Subtask C of the IEA SHC Task 31 [3, 4]. 
These test cases were recently proposed within a draft CIE Technical Report 
[5], and therefore have the potential to become a unified reference for lighting 
programs validation, which would allow for transparent and objective 
comparisons between existing programs.  
The objective of the present paper is to show an application example of the 
CIE set of test cases where two existing lighting programs are tested and 
compared. 

2. CIE TEST CASES AND APPLIED VALIDATION APPROACH 
The validation approach proposed through the CIE test cases is based on the 
concept of testing separately the different aspects of the lighting simulation. 
This allows assessing the domain of applicability of a tested program by 
highlighting its strength and weakness areas. 
Therefore, simple test cases were defined, each involving a limited number of 
parameters and highlighting a given aspect of the lighting propagation and 
simulation domain. Proposed test cases are mainly based on theoretical 
scenarios with analytically calculated reference data, thus avoiding 
uncertainties. However, a set of experimental test cases is also proposed for 
artificial lighting, where the simplicity of the scenarios and the applied 
rigorous protocol limited the uncertainties in the reference values.  
The proposed set of scenarios covers different aspects of the lighting 
propagation domain, including direct and indirect lighting calculations in both 
artificial lighting and daylighting. A complete description is given for each 
scenario including the geometry, the light source, the reference points, and 
the related reference data.  
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3. TESTED PROGRAMS 
The programs used for the application example are Lightscape 3.2 and Relux 
Professional 2004. The first is a previously commercialized program and the 
second is a freeware supported by a number of luminaire manufacturers. 
Lightscape is a lighting and visualization application that uses both radiosity and ray 
tracing algorithms where only the radiosity solution is considered for the quantitative 
results. The applied radiosity algorithm uses progressive refinement and adaptive 
meshing methods.  
Both artificial lighting and daylighting can be simulated. For artificial lighting, point, 
linear or area sources can be used with intensity distribution files in IESNA or CIBSE 
formats. For Daylighting, the program is supposed to simulate CIE overcast and clear 
skies in addition to an intermediate sky.  
Geometry can be imported in DXF or DWG formats or can be created within the 
program by mean of simple surfaces.  
Direct or global illuminance results can be obtained after the radiosity calculations at 
selected points or grid of points of any surface of the simulated geometry. 
For this study, the parameters affecting the radiosity calculations were set as 
following: 
 

Group Parameter Value 
Receiver Mesh spacing, Min 0.05m 

Mesh spacing, Max 0.5m 

Subdivision contrast Threshold 0.3 

Source Direct Source, Min 0.05 

Direct source, Subdivision accuracy 1 

Indirect source, Min 0.05 

Indirect source, Subdivision accuracy 1 

Shadow Grid Size Nine (9) 

Process Shadows ON 

Daylight ON 

Direct only OFF 

Skylight accuracy 1 

Daylight through windows and openings only OFF 
Table 1: Radiosity parameters settings for Lightscape simulations 

Relux is also a radiosity-based program (point to point method) where both 
artificial lighting and daylighting simulations can be conducted. Luminaire 
photometry can be imported directly from manufacturers integrated libraries or 
in IESNA or Eulumdat formats and luminaire dimensions can be set manually. 
Simulated sky conditions are CIE overcast and clear skies. 



Results of Subtask C  "Daylighting Design Tools" 
 

9

For interior lighting, simple geometries can be automatically generated based 
on room dimensions. Geometries that are more complex can be created by 
mean of blocks and surfaces or can be imported from AutoCAD through a 
dedicated plugin. 
Illuminance values can be obtained at pre-selected reference planes in direct 
only component or with indirect lighting. 
The accuracy parameters used for this study are as following: 
 

Group Parameter Value 
Precision Only direct fraction or ON 

High indirect fraction (for diffuse reflection 

tests) 

ON 

Raster Raster spacing 0.05 

Dynamic raster ON, fine 
Table 2: Lighting calculation parameters for Relux simulations 

4. TESTING RESULTS 
Below is presented a comparison between simulation results of tested 
programs and the reference data for 32 different testing scenarios of the CIE 
set of test cases. 
A short description of each test case is given alongside the related results. A 
complete description of the test cases can be found in the CIE draft Technical 
Report [5]. 
We would like to note that the presented results were obtained by using the 
above listed set of parameters, therefore it is not excluded that the same 
programs would be capable of obtaining better accuracy if more accurate 
parameters were used, and vice versa. 
 

4.1 Artificial direct lighting -  point light sources  
The objective of this test case is to assess the capability of software programs 
to calculate the direct illuminance under a point light source described by an 
intensity distribution file. 
The analytical scenario is a horizontal surface (4m x 4m) with a point light 
source at 3m heights above the surface center. Two different types of 
theoretical intensity distributions are used: diffuse or asymmetrical. The 
position of the reference points is described in Figure 1. 
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Figure 1: Reference points' position for point light source scenario  
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Figure 2: Simulation results for point light source scenario with diffuse photometry 

Results presented in Figure 2 show excellent agreement between the two 
tested programs and the analytical reference for the diffuse intensity 
distribution: average and maximum errors are below 0.5% for both programs. 
Similar results were also obtained for the asymmetrical distribution [6]. 

4.2 Artificial direct lighting - Area light sources  
The objective of this test case is to assess the capability of a lighting program 
to calculate the direct illuminance under an area light source. The importance 
of this test is related to the simulation of a luminaire of large dimensions 
compared to the distance between the measurement points and the luminaire 
(distance smaller than 5 times the dimension). In such cases, most of the 
lighting programs precede to the distribution of the luminous flux over the 
surface of the luminaire by mean of a grid of point light sources using the 
same intensity distribution.  
The analytical scenario is a square room with a 1mx1m light source at the 
center of the ceiling with a uniform intensity distribution (see Figure 3). Two 
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types of intensity distributions are used: diffuse and asymmetrical. The 
position of the reference points is described in Figure 3.
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Figure 3: Scenario description for area light source test case 
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Figure 4: Simulation results at floor reference points for area light source scenario with diffuse photometry 

Same as for the point light source scenario, simulation results of both tested 
programs correlated perfectly with the analytical reference (see Figure 4). 
Average error for both programs is below 0.5%. The maximum error is an 
underestimation of 1.25% for Lightscape at points J and K. 

4.3 Artificial lighting - Experimental reference data 
The set of test cases presented in this section is the only one of this study 
using experimental reference data: it is based on the CIBSE Technical 
Memorandum TM 28/00, which describes a set of reliable experimental 
measurements for artificial lighting scenarios [7]. A rigorous experimental 
protocol was conducted to reduce interfering error sources and related 
uncertainties. The scenarios include a rectangular room (see Figure 1) with 
six different combinations of surface reflectance and luminaire types. A 
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complete description of the scenarios is given, including in particular the 
luminaires intensity distribution files in CIBSE TM 14 format, where each 
luminaire was photo-metered separately.  

Figure 5: Scenario description for artificial lighting experimental test cases   

The reference data is presented by mean of the upper and lower tolerance 
bounds based on the estimated error sources in the measurements and in the 
scenario description. 
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Figure 6: Simulation results for compact fluorescent lamps and black walls at reference point's position 4 
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Figure 7: Simulation results for compact fluorescent lamps and gray walls at reference point's position 4 

Figures 6 and 7 present the results at one position of the reference points for 
two of the six testing scenarios and show a good agreement between the 
simulation results of the two tested programs and the experimental reference: 
Calculated illuminances are within the tolerance margins and respects the 
profile of the measured values. However, it is noted that the simulation results 
are closer to the lower boundary for the direct lighting scenarios (black walls) 
and to the upper boundary for indirect lighting scenarios (gray walls). 
Similar results were obtained for the four other scenarios and at all reference 
positions [4, 6]. 
 

4.4 Daylighting - Luminous flux conservation 
This test case aims to assess the flux conservation in a daylight simulation 
between external luminance field and internal space through an unglazed 
aperture. The importance of this test is related to the error that can be 
introduced into daylighting simulation results if this flux conservation is not 
respected. The analytical reference solution supposes that 100% of the flux 
arriving at the aperture’s external surface should be conserved and received 
as direct illuminance on the internal surfaces. The geometry used for this test 
is a black room (0% reflectance) of 4m×4m×3m with a roof (1m×1m) or a 
façade (2m×1m) opening.  
The simulation results for this test case (see Figure 8) show a good flux 
conservation with Relux, but a considerable error with Lightscape: a loss of 
16% in the transferred luminous flux is observed for the roof opening scenario 
and an overestimation of 14% is observed for the façade opening scenario. 



Results of Subtask C  "Daylighting Design Tools" 
 

14

0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
1.20

Re
lat

ive
flu

xc
on

se
rv

at
ion

Anaytical Relux Lightscape

Figure 8: Simulation results for flux conservation test case with a façade opening 

 

4.5 Directional transmittance of clear glass  
This test case aims to assess the capability of a program to take into 
consideration the directional transmission of normal glass (with negligible bi-
directional effects). The importance of this test is related to the influence that 
a glazing material can have on daylight availability inside a building. 
The scenario includes a black room with an external directional source aimed 
at the center of a roof opening. The total direct illuminance inside the room is 
calculated with and without a glazing on the aperture surface, for different 
incidence angles of the light source. This allows the simulated directional 
transmission of the glazing material to be obtained. 
The reference solution can be any analytical or experimental curve of the 
directional transmission of any normal glazing type, as long as the tested 
program is intended to simulate such a type.  
Figure 9 presents the results of the two tested programs, compared to the 
analytical solution defined by Mitalas and Arseneault for 6mm thick clear 
glass [8]. It shows that Lightscape does not take into consideration the 
directional transmission of glass, contrarily to Relux. But it is also noted that 
Relux results do not correlate perfectly with the analytical solution where an 
underestimation of the transmission is generally observed. 
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Figure 9: Simulation results for the directional transmission test case 

4.6 Direct daylighting - unglazed opening 
This test case aims to assess the capability of a lighting program to simulate 
the contribution of the sky luminance distribution to the direct illuminance 
inside a room. CIE general sky types 12 (Clear, with sun position South at 60° 
elevation) and 16 (Overcast) are used to describe the luminance distribution. 
The geometry is a room of 4m×4m×3m with a roof or a façade opening of 
varying dimensions (see Figure 10). The thickness of the aperture is not 
taken into consideration. The opening is unglazed in order to avoid an error 
source related to the directional transmission of the glass. The internal 
surfaces are presumed to have 0% reflectance in order to avoid an error 
source related to inter-reflections, therefore the only the Sky Component (SC) 
of the daylight factor is used for the reference values.  
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Figure 10: Geometry description and reference points' position for direct daylighting tests 
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Figure 11: Simulation results in SC for 1m×1m roof unglazed opening and a CIE clear sky (General sky Type 12). (a) shows 
results at wall reference points and (b) shows results at floor reference points. 

Results presented in Figure 11(b) for a 1m×1m roof opening show that 
Lightscape for which a symmetrical illuminance distribution is observed on the 
floor does not respect the directionality of the sky luminance distribution. 
However, Lightscape respects this directionality between the North and the 
South walls where a clear difference is obtained in the average illuminance 
values [4], but without a good agreement in the absolute values at the North 
wall reference points (See Figure 11(a)).  
Relux results (with 1m×1m roof opening) show a good agreement with the 
analytical reference for the floor points but not for the wall points.   
However, for a roof opening of 4m×4m, Relux results show a better 
agreement for both floor and wall points as shown in Figure 12. Similar 
differences are observed for the roof opening with a CIE overcast sky. 

0.0
5.0

10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
40.0
45.0
50.0

G H I J K L M N

SC
(%

)

Analytical Relux Lightscape

Figure 12: Simulation results at floor reference points in SC for 4m×4m roof unglazed opening and a CIE clear sky (General sky 
Type 12)  

Other results with façade openings (2m×1m or 4m×3m) and with CIE overcast sky 
leads generally to similar observations where very good agreements are observed for 
Relux and rarely for Lightscape [3, 4, 6]. 
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4.7 Direct daylighting - glazed opening 
This test case aims to assess the capability of a program to simulate the 
influence of a glazing on daylight entry under a given sky luminance 
distribution. It combines the aspects treated in the scenarios of sections 4.5 
and 4.6. 
The geometry used is the same as for test 4.6, in addition to a 6mm thick 
clear glass over the opening surface.  
Results are generally similar to those observed for the unglazed opening scenarios 
with an additional error source related to the directional transmission of the glass as 
it could be expected based on the scenario 4.5 results [6].  
The unexpected difference was for the 1m×1m roof opening scenarios where Relux 
showed better results than those obtained for the unglazed opening (see Figure 13). 
This difference is discussed in the results analyses presented in section 5.  
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Figure 13: Simulation results in SC for 1m×1m roof glazed opening and a CIE clear sky (General sky Type 12). (a) shows 
results at wall reference points and (b) shows results at floor reference points.  

4.8 Direct daylighting with external mask  
The objective of this test case is to verify the capability of a lighting program 
to simulate the influence of an external mask on the internal direct 
illuminance. Actually, external masks can influence considerably the internal 
illuminance distribution inside a building.  
The geometry used for this test case is a rectangular room of 4m×4m×3m with 
a façade opening of 2m×1m at 1m above the floor. The wall thickness is not 
taken into consideration. No glass materials are used. Two types of external 
masks were considered: horizontal and vertical masks with different 
dimensions (see Figure 14).  
For this study, the reflectance of the masks was not taken into consideration, 
therefore only the obstruction effect was assessed, and only the Sky 
Component was considered in the reference results. 
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Figure 14: Geometry description for the external mask scenarios  
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Figure 15: Simulation results for the 6m external vertical mask and a CIE clear sky 

Results presented in Figure 15 show that the obstruction effect of the 
external 6m vertical mask is taken into consideration in both programs with an 
acceptable accuracy. The difference between Lightscape results and the 
analytical reference is related to the sky and not to the obstruction. Similar 
results are observed for other scenarios with different mask types and 
dimensions [4, 6]. 

4.9 Indirect lighting - Diffuse reflection  
The objective of this test case is to assess the accuracy of a tested program 
in computing the light reflection over diffuse surfaces. The importance of this 
test is related to the light inter-reflections inside a room, but also to the 
reflection of daylight on the external ground and masks. The testing scenario 
includes a diffusing surface (S2) receiving uniform illuminance from a 
directional light source and diffusing a part of the unabsorbed flux toward two 
receiving surfaces (S1-V and S1 Hz). The reference data is given at the 
receiving surfaces in percentage of the direct illuminance at S2 multiplied by 
the reflectance of S2. Three different scenarios are proposed with different 
sizes and positions of S2. 
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Figure 16: Test case description for 50cm×50cm diffusing surface (S2) and measurement points' position 
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Figure 17: Simulation results at S1-Hz for diffuse reflection scenario with 50cm×50cm diffuse surface 

Results comparison presented in Figure 17 show a very good agreement 
between the simulation results of the two tested programs and the analytical 
reference for a 50cm×50cm diffusing surface (S2). Similar results were 
observed for the other scenarios [4, 6]. 

4.10 Indirect lighting - Diffuse reflection with internal obstructions  
The objective of this test case is to verify the capability of a program to 
simulate the influence of an obstruction to a diffuse reflection. The importance 
of this test is related to the mask influence of internal furniture or to the 
external reflected component received from external masks through 
apertures. The testing scenario is described in Figure 18 where S2 is the 
diffusing surface receiving uniform illuminance. 
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Figure 18: Scenario description for diffuse reflection with obstruction 
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Figure 19: Simulation results at S1-V for diffuse reflection with obstruction  

The simulation results of this test case (see Figure 19) show that the two 
tested programs predicted accurately the influence of the obstruction on the 
diffuse reflection.  

4.11 Indirect lighting - Diffuse inter-reflections 
This test case aims to assess the variation of internal indirect illuminance with 
the average reflectance of internal surfaces. The importance of this test is 
related to the contribution of indirect lighting to the global illuminance inside a 
room. 
The scenario includes a simple cubic room of 4m×4m×4m with one isotropic 
point light source of known luminous flux (10000lm) at the center of the room. 
The surface reflectance varies from 0 to 95%. 
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Figure 20: Simulation results for the diffuse inter-reflections test case 

The simulation results shown in Figure 20 prove the capability of the tested 
programs to handle the inter-reflections inside a rectangular room. A slight 
underestimation is observed for high reflectance values (above 0.7) with a 
maximum error with Lightscape for the reflectance of 0.95. However, it should 
be noted that such high reflectance values are rarely present in real world 
scenarios. 

5. RESULTS ANALYSES 
The comparison between the simulation results of the two tested programs 
and the reference data of the CIE test cases highlighted the capabilities and 
limits of these programs with regards to the lighting simulation aspects 
covered by the CIE test cases. 
Analyses of these results is presented below, however the following remarks 
should be noted: 

- The results presented in this study were obtained by using a given 
set of parameters settings, and observed accuracy might not be 
guaranteed for lower parameters. 

- The test cases used for this study covers limited number of lighting 
simulation aspects, and observed accuracy should not be 
generalized to other untested aspects like for example the spectral 
and bi-directional transmission or reflection effects of materials. 

5.1 Validity of Lightscape 3.2 in lighting simulations: 
The analyses of Lightscape results can be resumed as following: 

A. Strength points 
- High accuracy in diffuse reflections and inter-reflections 
- High accuracy in artificial lighting simulations 

B. Weakness points 
- Inaccuracy in daylighting flux conservation  
- Inaccuracy in Sky Component calculations 
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- Incapability of simulating the directional transmission of glass 
- Absence of directionality 

Therefore, the program can be recommended for artificial lighting 
calculations. However, it should be used with prudence in daylighting 
calculations: taking into consideration its tendency to underestimate or 
overestimate the direct illuminance with a roof or a façade opening, and its 
limitation in simulating the directional transmission of glass materials. 

5.2 Validity of Relux Professional 2004 in lighting simulations: 
The simulation results of Relux were generally satisfactory showing high 
accuracy in the different tested aspects.  
The lowest accuracy was observed for the glass directional transmission 
where results did not correlate perfectly with the analytical reference. 
Nevertheless, the daylighting results with the glazed openings showed that 
the observed difference in the directional transmission has a limited effect on 
the accuracy of calculated illuminances inside the room.  
The other case where Relux showed a lower accuracy is for the 1m×1m 
unglazed roof opening. However, it was noted that the program accuracy is 
very high for the same scenarios but with glazed openings. The only other 
difference between the two sets of scenarios is the way the geometry was 
defined in the program. For the glazed openings, the room geometry was 
modeled by the program by means of its dimensions defined within the 
interface dedicated to interior projects. For the unglazed opening, the 
geometry had to be imported into an exterior project scene by mean of it's 
surfaces because the integrated interior modeling system does not allow to 
define unglazed openings. The unexpected differences in the results can 
therefore be explained by a difference in the applied calculation procedure 
between the two types of 3D models. 
Another observation that could be made following to this study is related to 
the influence of the size of the default surface of an exterior project on the 
sky meshing and therefore on the accuracy of the daylighting calculations. 
Actually, when starting an exterior project, the program automatically creates 
a default surface that can be resized by the user. It was observed that the 
accuracy of the program in daylighting scenarios decreases dramatically with 
smaller dimensions of this surface. This allowed concluding that the accuracy 
of the sky dome meshing varies with the size of the default exterior surface, 
what was confirmed afterward by the program developers. Nevetheless, this 
verification allowed the developer to avoid this problem in the latest version of 
the program. 
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6. CONCLUSIONS  
This study presented a concrete application example of the CIE test cases 
defined to assess the accuracy of lighting computer programs. 
Due to their simplicity, the usefulness of these test cases was proven in 
highlighting the strength and weakness areas of the tested programs and 
therefore in defining the domain of applicability of these programs. Testing 
results allowed concluding about the accuracy and the capability of the 
programs to simulate or not the different lighting propagation aspects 
highlighted separately in the different test cases. Such verifications are useful 
for both program developers who can identify and fix unexpected bugs and for 
users willing to know more about a program they are using or willing to use. 
The usefulness of the proposed test cases was also proven in making 
objective comparisons between programs based on reliable and unified 
reference. 
This study showed also the usefulness of combining the CIE simple test 
cases with parametric studies to optimize program parameters settings 
according to desired accuracy and calculation time. 
However, to make better use of the CIE test cases, some recommendations 
can be drawn from the present work: 

- The CIE set of test cases should be completed with new test cases 
covering other aspects of lighting propagation like, for example, the 
spectral and bi-directional effects of materials 

- Dissemination should be made for the proposed test cases and for 
results from tested programs through a reliable independent body to 
make them transparently accessible for program users and developers. 
A dedicated website controlled by the CIE or the IEA can be an adapted 
solution. 
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9. IEA INFORMATION 
 

OVERVIEW OF THE IEA AND THE SOLAR HEATING AND COOLING 
AGREEMENT 
 

INTERNATIONAL ENERGY AGENCY 
 
The International Energy Agency, founded in November 1974, is an 
autonomous body within the framework of the Organization for Economic 
Cooperation and Development (OECD) which carries out a comprehensive 
program of energy cooperation among its 24 member countries. The 
European Commission also participates in the work of the Agency. 
 
The policy goals of the IEA include diversity, efficiency and flexibility within 
the energy sector, the ability to respond promptly and flexibly to energy 
emergencies, the environmentally sustainable provision and use of energy, 
more environmentally-acceptable energy sources, improved energy efficiency, 
research, development and market deployment of new and improved energy 
technologies, and cooperation among all energy market participants.  
 
These goals are addressed in part through a program of international collaboration in 
the research, development and demonstration of new energy technologies under the 
framework of 40 Implementing Agreements. The IEA's R&D activities are headed by 
the Committee on Energy Research and Technology (CERT) which is supported by a 
small Secretariat staff in Paris. In addition, four Working Parties (in Conservation, 
Fossil Fuels, Renewable Energy and Fusion) are charged with monitoring the various 
collaborative agreements, identifying new areas for cooperation and advising the 
CERT on policy matters. 
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IEA SOLAR HEATING AND COOLING PROGRAM 
 
The Solar Heating and Cooling Program was one of the first collaborative 
R&D agreements to be established within the IEA, and, since 1977, its 
Participants have been conducting a variety of joint projects in active solar, 
passive solar and photovoltaic technologies, primarily for building 
applications. The nineteen members are: 
 
Australia Japan 
Austria Mexico 
Belgium The Netherlands 
Canada New Zealand 
Denmark Norway 
European Commission Spain 
Finland Sweden 
France Switzerland 
Germany United Kingdom 
Italy United States 
 

A total of 26 projects or "Tasks" have been undertaken since the beginning of 
the Solar Heating and Cooling Program. The overall program is monitored by 
an Executive Committee consisting of one representative from each of the 
member countries. The leadership and management of the individual Tasks 
are the responsibility of Operating Agents.  
 
These Tasks and their respective Operating Agents are: 
 
*Task 1: Investigation of the Performance of Solar Heating and Cooling 

Systems - Denmark 
*Task 2: Coordination of Research and Development on Solar Heating and 

Cooling - Japan 
*Task 3: Performance Testing of Solar Collectors - Germany/United 

Kingdom 
*Task 4: Development of an Insulation Handbook and Instrument Package - 

United States 
*Task 5: Use of Existing Meteorological Information for Solar Energy 

Application - Sweden 
*Task 6: Solar Systems Using Evacuated Collectors - United States 
*Task 7: Central Solar Heating Plants with Seasonal Storage - Sweden 
*Task 8: Passive and Hybrid Solar Low Energy Buildings - United States 
*Task 9: Solar Radiation and Pyranometry Studies - Canada/Germany 
*Task 10:  Solar Material Research and Testing - Japan 
*Task 11:  Passive and Hybrid Solar Commercial Buildings - Switzerland 
*Task 12: Building Energy Analysis and Design Tools for Solar Applications - 

United States 
*Task 13: Advanced Solar Low Energy Buildings - Norway 
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*Task 14: Advanced Active Solar Systems  - Canada 
Task 15: Not initiated 
*Task 16: Photovoltaics in Buildings - Germany 
*Task 17: Measuring and Modelling Spectral Radiation - Germany  
*Task 18: Advanced Glazing Materials - United Kingdom 
 
*Task 19: Solar Air Systems - Switzerland 
*Task 20: Solar Energy in Building Renovation - Sweden 
Task 21:  Daylighting in Buildings - Denmark 
Task 22: Building Energy Analysis Tools - United States 
Task 23: Optimization of Solar Energy Use in large Buildings - Norway 
Task 24: Solar Procurement - Sweden 
Task 25: Solar Assisted Cooling Systems for Air Conditioning of Buildings 

(Task Definition Phase) 
Task 26: Solar Combisystems – Austria 
Task 27: Performance of Solar Façade Components 
Task 28: Sustainable Solar Housing 
Task 29: Solar Crop Drying 
TASK 31 Daylighting Buildings in the 21st Century - Australia 
TASK 32  Advanced Storage Concepts for Solar Thermal Systems in Low 

Energy Buildings  
TASK 33 Solar Heat for Industrial Process  
TASK 34  Testing and Validation of Building Energy Simulation Tools 
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