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RESUMO:

Este trabalho consiste em urn estudo teorico-experimental dos efeitos de urn
sombreamento automatic# no desempenho energetico de urn sistema de
iluminagao de potencia ajustavel e de aparelho de resfriamento de ar. Do
ponto de vista teorico, algumas equagoes de fendmenos oticos e termicos de
janelamentos sao reorganizadas e outras criadas. Experimentalmente, os
consumes de energia eletrica dos sistemas sao medidos de modo comparative
em dois pavimentos de urn edificio de ensaios, alem de outras variaveis. Urn
sombreamento automatic#, construfdo tambem sob a forma de coletor solar
para aquecimento de agua, e ensaiado e os consumes e ganhos de energia
sao comparados com urn vidro de referenda.

Palavras-chave: automagao predial, conservagao de energia, instrumentagao,
janelamento, sistemas prediais e sombreamento.
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ABSTRACT

AUTOMATIC SHADING EFFECTS ON THE ENERGETIC PERFORMANCE
OF BUILDING SYSTEMS

This thesis develops a theoretic-experimental study dealing with the effects of
an automatic shading device on the energetic performance of a dimmable
lighting system and a cooling equipment. Some equations related to
fenestration optical and thermal properties are rebuilt, while some others are
created, under a theoretical approach. In order to collect field data, the energy
demand - and other variables - was measured in two distinct stories, with the
same fenestration features, of the “Test Tower”. New data was gathered after
adding an automatic shading device to the window of one story. The
comparison of the collected data allows the energetic performance evaluation
of the shading device.

Key words: building automation, building systems, energy conservation,
fenestration, measurement instrumentation and shading.
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Com a exploragao mais intense dos recursos energeticos nao renovaveis na
epoca contemporanea e seu previsfvel esgotamento, a conservagao de
energia tornou-se urn imperative, sob todos os aspectos, para a humanidade.
Muito do que se faz nesta existencia ocorre dentro dos ediffeios, que vem se
sofisticando cada vez mais para proporcionar qualidade de vida ao homem. No
ultimo seculo, o consumo de energia nos ediffeios cresceu e estes se tornaram
tambem objeto de pesquisas e campanhas de conservagao.

Nas publicagdes sobre energia, e muito utilizada a classificagao por setores: o
residencial, com 22,3% do consumo final de eletricidade no pais e o setor
comercial, com 11,5%, segundo MINISTERIO DAS MINAS E ENERGIA - MME
(1995), apresentam-se como grandes potenciais de conservagao.

Outro nfvel de classificagao e o dos usos finais, que consistent em categorias
muito amplas. Para exemplificar, nas estatfsticas do setor residencial, tres
usos finais sao responsaveis por mais de 80% do consumo, na seguinte
ordem: conservagao de alimentos, aquecimento de agua e iluminagao. Os dois
ultimos ultrapassam 50% do consumo neste setor, diz AROUCA et al. (1983).

A conservagao de alimentos, ou refrigeragao, consiste em urn uso final com
menor numero de interagoes que os demais sistemas, com apenas alguns
aspectos de economia de energia (localizagao, operagao,..) que vao alem da

eficiencia

do

proprio

aparelho.

Os

outros,

alem

da

eficiencia

dos

equipamentos, devem ser colocados sob enfoque com uma metodologia
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propria de sistemas prediais, devido as interferences energeticas que
provocam entre si e das influences das caracteristicas dos edificios sobre os
sistemas.

Os sistemas prediais sao definidos por GONQALVES (1994) como "sistemas
fisicos, integrados a urn edificio e que tern por finalidade dar suporte as

atividades dos usuarios, suprindo-os com os insumos prediais necessaries e
propiciando os servigos requeridos". Os sistemas prediais tambem se
destacam quanto as magnitudes de seus consumos.

A iluminagao artificial como urn todo possui uma participagao no consumo
nacional da ordem de 20%, afirma GOMIERO (1993). Segundo este mesmo
autor, a iluminagao responde por 40% da energia eletrica consumida no setor
de comercio e servigos, sendo objeto de politicas de conservagao de energia
em todo o mundo. O ar condicionado1, mais presente em edificios comerciais,
tambem possui sua importance: chegando a atingir 48% de toda a demanda,

de acordo com MAMMINI (1994).

Entretanto, os dados de consumo por usos finals necessitam ser vistos com
muito cuidado, porque os edificios e os sistemas prediais neles contidos
possuem uma diversidade enorme, fazendo com que as generalizagoes
possam nao ter significado, pois a categoria de edificios comerciais pode

1 A expressao “ar condicionado” e empregada no pais para designer simples sistemas de
resfriamento.
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abranger hospitals, escritorios, shopping centers, escolas e hotels, entre
outros.

Ja uma ordem de grandeza dos consumes por setores parece mais confiavel.
BUSCARLET; BOURDEAU (1994) declaram que os edificios consomem 35%
da energia primaria na Franga,

transposes e agricultura.

destinando-se o restante a Industrie,

SANTAMOURIS et al. (1994) corroboram a

estatfstica, quando afirmam que os edificios comerciais e residenciais
consomem mais de urn tergo da energia primaria na Europe, com destaque

para os edificios de escritorios, com media de consume de 187 kWh/m2 ano
em Atenas, na Grecia.

Para mencionar algumas implicagoes da conservagao de energia e o numero
de campos do conhecimento com que possui relagoes, estes ultimos
pesquisadores, membros de urn laboratorio de meteorologia, no diagnostico
energetico de edificios, levantam varias possibilidades de conservagao,
fornecendo percentuais de redugao nos usos finals para cada medida
eventualmente adotada. Mas tambem consideram outros efeitos das medidas,
como e o caso da ventilagao natural em regioes muito poluidas, que provocam

irritagao dos olhos e disturbios de concentragao nas pessoas2.

2 Este tema tern sido atualmente objeto de varies debates intemacionais, sob designates
como sick buildings ou healthy buildings.
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A conservagao de energia nos edificios apresenta uma ampla gama de
intervengoes. Pode-se dizer qua esta foi uma preocupagao da arquitetura ao
longo de sua histdria, apesar de alguns equivocos contemporaneos bem
conhecidos, com o vidro. Com as alteragoes de polfticas de pregos do petroleo
nos anos 70, ocorreu urn forte movimento de conservagao de energia em
edificios, tendo se multiplicado o numero de pesquisas, cujos resultados nao
foram ainda plenamente colhidos, mesmo nos palses onde foram realizadas.
Naquele momento, a motivagao para o maior emprego de fontes renovaveis
em geral, e da energia solar em particular, era principalmente de ordem
economica.

Ja nos anos 90, veio a tona a preocupagao com os efeitos ambientais de usos
pouco racionais da energia, entre eles, os diversos tipos de poluigao, como o
aumento dos niveis de monoxide e didxido de carbono na atmosfera, a
destruigao da camada de ozonio pelos aerossois e, em menor escala, a
elevagao da temperature nas ruas das grandes cidades, repletas de edificios
que utilizam ar condicionado, como que em urn circulo vicioso, de acordo com
MASCAR6 (1994). Algumas consequencias do modelo atual de uso da
energia,

como doengas pulmonares,

decrescimo da produtividade da

agriculture e guerra no Golfo Persico, entre outras, ja sao quantificadas em
US$/kWh para as diversas fontes (eletricidade, nuclear, petroleo...), alem dos
crescentes

custos

de

instalagao,

segundo

NICKLAS

(1993).

Assim,
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esgotamento

dos

recursos

naturals

e

prejufzos

ambientais

tornam

incontornavel a conservagao de energia em suas multiplas acepgdes3.

Neste contexto, os avangos tecnologicos contribuem com papel fundamental,
pois os edificios incorporam cada vez mais tecnologia. No caso de edificios
novos, a concepgao arquitetonica e o primeiro aspecto a ter em vista para a
conservagao. Pode-se enumerar os itens mais citados da concepgao
arquitetonica, como a adequagao ao clima, a orientagao do edificio, a
concepgao de suas aberturas e os materials constituintes de fachadas,
conforme ja tratado, por MASCARO (1985) ou MASCARO (1990).

No entanto, surgiram as fachadas de vidro em substituigao as vedagoes mats
tradicionais de madeira ou de alvenaria, como uma corrente arquitetonica. Esta

corrente ja foi amplamente criticada como solugao para os paises tropicais, na
medida em que o vidro provoca o efeito estufa, aquecendo os edificios e
aumentando a carga termica a ser retirada pelos sistemas de ar condicionado.
Para estes edificios, as intervengoes mais simples, com o objetivo de
conservagao, ocorrem nos proprios sistemas, porque a solugao extrema de
substituigao de fachada signified custos elevados e alteragao da propria
concepgao arquitetonica, embora nao seja esta uma altemativa descartavel de
imediato.

3 Um importante aspecto de conservagao e a educagao do usuario, o que ja envolveu
campanhas govemamentais, politicas de concessionarias de energia e o aumento geral da
consciencia com movimentos ambientalistas. Esta educagao devera ser permanente, na
medida em que edificios e sistemas existentes, onde as intervengoes sao compiexas ou quase
impossiveis, ainda estarao presentes por muitos anos.
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Na pesquisa de edificios mais adequados ao clima, surgiram alguns adjetivos,
como “passiva”4, “ecologica”, e “bioclimatica”5, para exprimir o grau de
modemidade das correntes arquitetonicas, no rol de adjetivos elaborado por
BARDOU; ARZOUMANIAN (1980).

Em edificios de poucos pavimentos, com predominio da area de laje em
relagao as fachadas, iniciativas sao constatadas quanto a protegao da
cobertura em relagao a radiagao solar, com a finalidade de reduzir a carga
termica dos sistemas de ar condicionado. E o caso do isolamento termico de
lajes, onde pode-se obter o retorno dos investimentos em periodos aceitaveis.

As intervengdes mais comuns nos sistemas prediais comegam pelos estudos
da iluminagao e ar condicionado. Pode-se citar, quanto ao diagndstico do
primeiro sistema, a adequagao do projeto (iluminancia no piano de trabalho,
em lux), propriedades fisicas das superficies internes (cores) e eficiencia do
conjunto lampada/luminaria. No que se refere ao ar condicionado, sao
substituidos sistemas de volume constante-temperatura variavel por sistemas
de volume_variavel-temperatura_constante, sistemas centrals por sistemas

4 BUSCARLET; BOURDEAU (1994) definem: “a arquitetura solar passiva e aquela que permite
aproveitar elementos do edificio, como janelas, paredes e coberturas, para obtengao do
melhor beneficio da energia solar em periodo de aquecimento, evitando os riscos de
sobreaquecimento no verao e em meia-estagao.” Para BARDOU; ARZOUMANIAN (1980),
coletores solares e celulas fotovoltaicas constituem “meios ativos" de captagao de energia.
5 Segundo SZOKOLAY (1995), "o projeto bioclimatico em arquitetura serve para assegurar a
existencia e bem estar de organismos biologicos em determinadas condigoes climaticas
(primariamente humanos, mas protegendo a blodiversidade)...0 projeto bioclimatico emprega
tecnologias apropriadas, tal como determinado pela tarefa particular...” Neste trabalho, ja nao
aparece a forte oposigao “bioclimatico x tecnoldgico”.
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locals6, sao reduzidas as infiltragoes de ar externo por frestas de janelas e
portas, sao eliminados vazamentos de dutos.

Com referenda a ambos os sistemas, as pollticas de gestao dos edificios sao
aprimoradas com programagoes horarias e controlados os pontos de fixagao7
das variaveis durante o funcionamento. Uma preocupagao com a manutengao
dos sistemas faz-se mais presents a cada dia, seja a rotineira limpeza de
luminarias e de filtros de aparelhos de ar condicionado, seja a implementagao
de polfticas mais rigorosas de manutengao preventive e corretiva.

Nao exclusivamente com a finalidade de conservagao, os sistemas de
gerenciamento de energia e de automagao sao instalados em escala crescents
nos edificios. A automagao estendeu-se do setor industrial para os edificios
com o decrescimo dos custos de microcomputadores e de equipamentos
eletronicos de urn modo geral.

Grandes edificios modemos integram

automagao predial, automagao de escritorios e telecomunicagoes avangadas.

No que se refers a automagao predial, alem do gerenciamento de energia para
iluminagao e ar condicionado, esta tecnologia abrange fungdes de seguranga

contra incendio e controls de acesso, entre outras muitas. A nlvel residential,
esta tecnologia tern sido denominada “domotica”, com fungdes semelhantes a
automagao dos grandes edificios. NOZICK (1988), frente a uma perspective de

6 Uma descrigao com maiores detalhes sobre os tipos de sistemas de ar condicionado pode ser
encontrada em STOECKER; JONES (1985).
7 Setpoints.
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expansao destas habitagoes, apresenta novos elementos de projeto, como a
pre-cablagem, para fazer face ao aumento de complexidade dos sistemas
prediais com a domotica. RUBINSTEIN et al. (1994) mostram a profundidade

que os programas de implantagao da mesma tern atingido na Franga.

Assim, urn sistema de gerenciamento de energia constitui uma parte de um
sistema de automagao predial. Entretanto, como sao compostos dos mesmos
componentes,

ou

seja,

microcomputadores,

gerenciadoras

de

rede

e

controladoras, com entradas e saidas anaiogicas e digitals, os sistemas de
gerenciamento de energia possuem fungoes genericas de “leitura” de sensores
e comando de atuadores, o que Ihes imprime uma flexibilidade de emprego em
ediflcios novos ou em edificios existentes, que passarao por readequagoes
tecnologicas.

Nem sempre as fungoes dos sistemas de gerenciamento de energia se
restringem a conservagao. AKBARI et al. (1987) reveem uma serie de fungoes
cobertas por estes sistemas. Entre elas, encontra-se, por exemplo, a
programagao horaria e controle de termoacumulagao para ar condicionado,
onde o principal objetivo e a redugao de custos nas tarifas, estabelecidas nas
politicas de demanda de concessionaries de energia eletrica.

Alem do hardware dos sistemas de gerenciamento de energia, os programas
de controle vem passando por aperfeigoamentos continuos. CLARKE; EMSLIE
(1988) e HODKINSON; OUGHTON (1988) preocupam-se com a simulagao do
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fluxo energetico nos edificios desde o projeto a gestao; LOVEDAY (1988) com
o modelamento estocastico do controle de ambientes; SHAW (1988) com os
sistemas qua contem “conhecimento” e sao capazes de fazer dedugoes a partir
de certos fatos e regras; POWELL (1988) com os requisites multidisciplinares
da equipe de projeto para que o edificio venha a atender exigencies individuals
de conforto dos usuarios. Infelizmente, tais programas sofisticados encontram
barreiras tecnicas e comerciais quanto a sua incorporagao nos sistemas mais
conhecidos, que se restringem as operagoes rotineiras.

Ao mesmo tempo que casos de instalagao e abandono de sistemas de
gerenciamento de energia sao relatados, seja por inoperancia ou por
economias previstas e nao realizadas, na Europa ja existe uma metodologia de
avaliagao da qualidade destes sistemas, de acordo com VISIER et al. (1994).
Trata-se de urn arranjo experimental com urn simulador do edificio e seus
equipamentos, onde o fabricante instala seu sistema, testando-o durante urn
determinado numero de dias, com condigoes climaticas bem caracterizadas,
para receber urn relatorio de desempenho ao final.

Porem, a questao da necessidade e adequagao de um sistema de
gerenciamento constitui apenas uma parte do desempenho energetico de um

edificio. Antes disso, e necessario conhecer o comportamento fisico de sua
envoltoria. Sob este aspecto, parece que o desenvolvimento tecnologico,
compreendido desde a pesquisa ate a apiicagao nos edificios, ocorre de forma
mais lenta, comparativamente a automagao. LUSH (1988) coloca como meta o

11

controle automatic# de propriedades termicas e oticas de fachadas segundo as
modificagdes do clima, o que implica em problemas de complexidade tecnica e
de viabilidade economica de solugoes muito mais dificeis.

A modificagao das propriedades fisicas das fachadas remonta a uma velha
analogia entre o edificio e o corpo humano, onde a estrutura corresponde ao
esqueleto, as paredes as cames, a hidraulica ao sistema sangufneo, a
eletricidade ao sistema nervoso, o revestimento a pele e as janelas as
aberturas, por onde ocorrem a visao, o olfato e a audigao, entre outros
fendmenos. Com os sistemas centrals de automagao e de gerenciamento de
energia, passou-se a atribuir ao edificio fungoes como “saber” o que se passa
dentro e ao redor, “decidir” como prover urn ambiente de conforto e
“responder” as solicitagdes do usuario, tomando-se aquele, “inteligente”,
segundo ATKIN (1988).

Aprofundando a analogia, com base na contragao e dilatagao dos vasos
sangumeos

dos

extratos

inferiores

da

pele

como

mecanismo

de

termoregulagao, na evaporagao e perspiragao humana, TODOROVIC (1988)
cogita sobre a instalagao de chuveiros automaticos na cobertura para
resfriamento da envoltoria e rotagao do edificio para se adequar a trajetoria do
sol. E nesta descrigao que o autor afirma serem as janelas “os elementos
termicamente mais frageis do edificio".
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Este delineamento do limite da pesquisa, segundo as prioridades de um pais,
e realizado por ALUCCI (1992), atraves de procedimentos de projeto de
fachada no que se refere as aberturas. Fornecendo subsidies aos projetistas
sob a forma e a area de janelas, a autora estima grandes potenciais de
conservagao de energia para iluminagao e ar condicionado, podendo mesmo
eliminar este ultimo sistema para algumas cidades do pais, gerando conforto
termico apenas com ventilagao natural.

A conservagao de energia atraves do janelamento8 consiste em um objeto de

pesquisa em um grande numero de paises, conforme sera visto nos proximos
capitulos. E o quanto estes componentes de edificios significam em termos de
consume de energia, ainda nao e um dado consciente para muitos
profissionais, empreendedores e usuarios: "janelas ... sao responsaveis por
25% de toda a demanda de aquecimento e resfriamento nos E.U.A." segundo
BEVINGTON; ROSENFELD (1990).

De um modo geral, as janelas possuem muitas fungoes no edificio, podendo-se
citar aquelas enumeradas por HASTINGS; CRENSHAW (1979):
• aquecimento solar;
• iluminagao natural;
• sombreamento;
• isolamento termico;

8 O pouco utilizado “janelamento" e entendido nesta pesquisa como um conceito mais ample
que o de “janela", sendo qualquer fato material, casual ou projetado, que modifica as
propriedades termicas e oticas de uma abertura de edificio, com determinadas condigoes de
referenda.

13

• enclausuramento de ar;
• ventilagao.

LYNES (1990) prefere colocar a questao em termos dos efeitos das janelas,
que sao:
• admissao de luz do sol;
• admissao de luz do ceu;
• perda de calor;
• ganho de calor;
• unifomnidade de luz natural no interior;
• vista;
• ofuscamento pelo ceu;
• privacidade;
• ventilagao natural;
• composigao de fachada.

Pouco mais de uma decada separa as duas ultimas references, porem, notase que as preocupagoes da mais recente traduzem a evolugao das pesquisas
e a sistematizagao do papel das janelas em edificios. Alguns efeitos
encontram-se alem das pesquisas de cunho fisico propriamente dito, como sao
os casos da privacidade e vista, que constituem objeto da psicologia e, para
edificios comerciais, do estudo da produtividade do trabalho. Alem da listas
acima, atualmente sao comercializadas janelas com componentes especificos

incorporados para preencher diversas fungoes, conforme ilustrado na Fig. 1.1.
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Admissao
Superior de
Luz e
Ventilagao

Bancada
movel de Luz
Atenuador
acustico

Sombreamento
solar

Persiana

Janela

Fig. 1.1 Janela com dispositivos para preenchimento de varias fungoes EVANS (1993).

Fundamentalmente,

sao motivantes em um pais tropical os aspectos

geometricos e fisicos que oferecem potenciais de conservagao de energia e de
pesquisa tecnologica, ou seja, o que se refers a admissao de luz natural e de

ganho de calor, por onde ocorrem interferencias com os sistemas prediais de
iluminagao e de resfriamento.

Excluindo momentaneamente variaveis como area de janela e reflectancias de
superficies intemas, enquanto que para a iluminagao interessa a transmitancia
de luz visivel (tv)

ou,

na ausencia deste dado, a transmitancia de radiagao
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solar (t), ja os ganhos de calor sao equacionados com o Coeficiente de
Sombreamento (CS), o Coeficiente de Ganho de Calor Solar (CGCS), o Fator
de Sombreamento (FS) e o Coeficiente Global de Transference de Calor (U).
Ha decadas sao estes os parametros de caracterizagao de urn janelamento ou
de urn sombreamento e serao tratados conceitual e numericamente nos
proximos capitulos.

A distingao entre janelamento e sombreamento nao e imediata. Urn vidro
simples de 3 mm de espessura possui urn Coeficiente de Ganho de Calor
Solar igual a 0,87 de acordo com a AMERICAN SOCIETY OF HEATING,

REFRIGERATING AND AIR-CONDIONNING ENGINEERS, ASHRAE (1989)
ou conforme amplamente aceito na literature. Assim, a mais simples das
janelas ja possui sombreamento, e quantificavel. Este fato traz a dificuldade de
padronizagao das propriedades fisicas de urn janelamento complexo, devido a
multiplicidade de combinagoes de elementos que o projetista pode realizar.

Os tipos de janelamentos ou sombreamentos sao varies: cortinas, venezianas,
persianas interiores ou entre vidros, toldos, envidragamento multiple, peliculas
reflexives, beirais, brises fixos e moveis, blocos de vidro e arvores, pare ficar
nos mais conhecidos e sem entrar no merito da iluminagao zenital, que nao se
encontra no escopo deste trabalho. Mais recentes sao os vidros reflexives,

absorventes, fotocrdmicos, eletrocromicos, evacuados,

preenchidos com

argonio ou aerogel e vidros de baixa emissividade, segundo uma revisao
elaborada por OWENS (1990).
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Para exemplificar, COLLINS; ROBINSON (1991) relatam uma pesquisa
realizada na Australia com vacuo entre vidros. A Fig. 1.2 mostra o esquema de
uma pega produzida para ensaios. Alem das tecnicas de solda das laminas de
vidro e da evacuagao, uma das maiores dificuldades construtivas deste

janelamento encontra-se no campo da resistencia dos materials, pois a
elevada pressao atmosferica exige estudo detalhado da matriz de “pilares” ou
espagadores entre vidros, para que nao ocorra rompimento, apesar dos
eventuais efeitos esteticos desagradaveis destes dispositivos.
Laminas de
vidro

Espagadores

Solda

Valvuia de
evacuagao

Fig. 1.2 Vidro duplo evacuado - COLLINS; ROBINSON (1991)

Os autores desenvolvem tambem expressoes matematicas para calculos de
transference de calor neste tipo de janelamento, quando preenchido por gases
de baixa condutibilidade termica, como o argonio. Afirmam que o calor
transferido por convecgao para o interior do ambiente pode se reduzir de 6
W/m2 K do vidro simples para 1 W/m2 K ou menos, com o emprego de tais
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tecnicas e aplicagao de cobertura de baixa emissividade em uma ou nas duas
superficies internas.

Os ensaios, aparentemente nao normalizados, sobre os corpos de prova, nao
conduzem aos tradicionais coeficientes de avaliagao de desempenho de
janelas (U e CGCS), mas parecem se restringir a condutibilidade termica, que
apresenta valores menores do que 3 W/m K, dependendo do raio dos
espagadores. Obtendo pegas de 0,05 m2, os autores concluem que estudos

devem ser efetuados a fim de aumentar a area para 1 m2, resolver problemas
de

esforgos

de

vento,

de

elevados

diferenciais

de

temperature

e

aperfeigoamento das tecnicas de produgao.

O emprego de vacuo ou gas de baixa condutibidade termica tera urn efeito de
sombreamento em janelamento de vidros

multiples.

Mas,

os termos

janelamento e sombreamento as vezes se confundem. Ora o sombreamento de
uma janela qualquer e traduzido para os coeficientes mencionados acima para
efeito de calculos termicos, ora designs urn componente separado do vidro,

que se adiciona a janela antes, entre ou atras de vidros. For este motive, nesta
pesquisa, estes componentes serao denominados “adicionais”.

Para avaliagao das propriedades termicas dos sombreamentos adicionais, em
vez do Coeficiente de Ganho de Calor Solar, TREADO; BARNETT; REMMERT
(1984) preferem o Fator de Sombreamento (FS), que e “a relagao entre o
ganho de calor solar para o interior do edificio e a energia solar incidente na

18

janela”. Neste trabalho, os autores se propoem a estudar as caracteristicas

termicas destes dispositivos ajustaveis, manual ou automaticamente, para
satisfapao do melhor desempenho anual em termos de consume de energia9.

Considerando o tipo de sombreamento constituido de mais urn elemento alem
do vidro, como sao as persianas e os brises, o que se encontra mais proximo
do espfrito deste trabalho, e necessario mencionar uma pesquisa que trata das
reapoes dos usuarios.

Com uma disposipao de cameras fotograficas

temporizadas em torno de urn edificio em Toquio, INDUE et al. (1988)
constataram que 60% das persianas nunca eram acionadas durante o dia e,
em relapao aos outros 40%, o movimento de fechamento ocorria durante a

manha para a fachada Leste e durante a tarde para a Oeste. Todavia, uma
outra conclusao era que o movimento das persianas nao era determinado
apenas pelo ganho de calor solar, mas tambem, e principalmente, pela
distancia que a radiapao solar direta avanpava no ambiente intemo. Uma
segunda etapa consistiu em instalar persianas automaticas no edificio, com
movimento de abrir e fechar na direpao vertical, controlado por detector de
radiapao solar e com intervalo de atuapao de 30 minutos. Os usuarios

9 O aproveitamento ou rejeigao de luz e calor nos edificios nao se restringe aos janelamentos,
por mais avangados tecnologicamente que sejam. Cumprindo alguma fungao de janelamento
surgiu um sistema de iluminagao natural muito inovador, ainda a nivel de pesquisa, que e
descrito por LITTLEFAIR (1990a): trata-se do tubo de luz, que consists em um jogo de
espelhos na cobertura, um deles rastreador da trajetoria do sol, e de um tubo propriamente dito
(de metal polido, acrilico, fibra otica ou shaft) que conduz a radiagao incidente nos espelhos
para dentro do edificio, gerando luz. Os problemas deste sistema sao as areas requeridas
pelos espelhos, dificuldades de manutengao do automatismo e dos proprios tubos que se
fundem ao conduzir radiagoes da ordem de 50 kW/m2, alem evidentemente da viabilidade
economica. Embora seja dificil classificar este sistema como um janelamento, as motivagoes
das pesquisas de desenvolvimento destes produtos possuem a mesma raiz (dominio da
energia solar e do clima) e, atualmente, cobrem uma faixa de projetos extremamente variada.
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reagiram a inovagao, afirmando qua a maior parte dos acionamentos ocorria
quando nao era necessario e o ruido incomodava.

For urn lado, esta ultima pesquisa mostra que a motivagao dos usuarios para
acionar o sombreamento consiste muito mais em uma questao de conforto do

que de conservagao de energia, na medida em a variavel determinante e a
presenga da radiagao solar direta e nao o ganho de calor solar atraves das
janelas. For outro, uma proposta de automagao de sombreamentos, baseada
em movimentos bruscos como resposta a radiagao solar detectada por sensor,
parece nao ser a mais conveniente, porque a radiagao varia instantaneamente
com a cobertura do sol por nuvens, o que pode gerar urn numero excessive de
acionamentos e, por conseguinte, reagoes adversas dos usuarios.

Uma outra recente experiencia em automagao de sombreamento, com
conclusao mais importable para climas tropicals do que frios, foi realizada no

Canada por BILGEN (1994). Consistiu em rotagao de laminas horizontals de
persianas instaladas entre vidros de janela de duplo vidro, a partir de sinal de
temperature em camara10 de teste e atuagao com motor de passo, tendo-se
outra camara como referenda.

Embora o texto de relate do experimento nao especifique condigdes de
contorno externas, orientagao, diferengas de cargas termicas internas entre

10 “Camara" e empregada aqui para designer o involucre de arranjos experimental. Muitos
autores utilizam “celuias”.
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camaras de testes ou influencia da posigao dos termopares utilizados,
comporta uma concepgao redutora de custos de arranjos, com dois aspectos
de vantagens em relagao a outros testes do genero. Uma delas, diz o autor, e
a ausencia de controle termostatico dos ambientes, o que dispense sistemas
de resfriamento ou de aquecimento, gerando uma base de dados para o
metodo do grau-dia11. A outra vantagem e o curto periodo de ensaios que,
entre calibrates e esperas de ceus convenientes, foi de tres meses.

Mesmo sem medigao direta dos consumes de energia das camaras, o que
consiste em urn metodo indireto, estabelecendo o ponto de fixagao em 20 °C
para aquecimento e 24 °C para resfriamento, os resuitados indicaram que o
sombreamento automatico de persianas aumenta a carga termica de
aquecimento em 4,74% e diminui a de resfriamento em 84,93%, em termos
medios, em relagao ao duplo vidro de referenda, concluindo o autor que o
sistema “tern urn melhor desempenho quando ha sobreaquecimento e a sala
necessita de ar condicionado”.

For um lado, ve-se que, entre as duas experiences de automagao descritas, o
problema do acionamento brusco da primeira foi resolvido com o movimento

11 O Metodo do Grau-dia original foi utilizado para estimativas anuais de aquecimento e o
Metodo do Grau-dia de base variavel tambem para resfriamento. O primeiro trabalha com a
hipotese de que o consumo de energia ou combustivel, a longo prazo, sera proporcional a
diferenga de temperatures entre a media do dia e um valor fixo. O segundo, na temperature do
ponto de equilibrio, que e aquela na qual o edificio nao requer aquecimento ou resfriamento.
Para utiliza-los, sao necessaries bancos de dados de temperatures extemas e ganhos medios
de calor solar mensal. Maiores detalhes sobre a diferenga entre os metodos podem ser
encontrados em CLARIDGE (1985).
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gradual da segunda, deixando de ser um incomodo ao usuario. For outro,
apesar das poucas informagoes da ultima, este tipo de sombreamento
automatico parece ser mais adequado aos climas tropicals.

Tendo como preocupagao subjacente a conservagao de energia em edificios, o

presente trabalho investiga a integragao de sistemas de iluminagao,
resfriamento e sombreamento de movimento automatico. Com o principle de
rastreamento do sol, grande parte das atividades da presente pesquisa
consistiram tambem na construgao de um sistema de brises de movimento
automatico controlado por computador. Para tester o dispositive quanto ao seu
desempenho energetico e considerar a integragao de outros sistemas, foi

necessario terminar o edificio de ensaios, prove-lo da instrumentagao possivel,
implementar um sistema de aquisigao de dados e controle, do tipo utilizado em
automagao predial e finalmente realizar os ensaios.

Embora com o elevado numero de variaveis a medir, resultante do aspecto de
pesquisa de interfaces entre sistemas de iluminagao e de resfriamento e com
condigdes naturals de ensaios, este trabalho aponta para a necessidade de
normaiizagao no tema.

Como brevemente exposto nesta introdugao12, com a multiplicidade de

pesquisas realizadas sobre janelamentos e sombreamentos com suas diversas

12 Este capitulo se deteve em exemplos de inovagoes em janelamentos. O Capitulo 3 trata do
desenvolvimento e aplicagao de equagdes para estimar suas propriedades fisicas. O Anexo
ilustra o desenvolvimento de pesquisas em janelamentos em varios paises.
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fungdes, pode-se dizer que esta area do conhecimento, que vai da arquitetura
a psicologia, passando peia ffsica e muitas engenharias, nao possui um unico
paradigma. Isto ocorre tambem como decorrencia do franco desenvolvimento
tecnologico pelo qual esta area esta passando atualmente e, por isto mesmo,
coloca

como

necessidade

extensos

programas

de

pesquisas

e

de

normal izagao.

A respeito dos programas de normal izagao e certificagao, ja realizados em
muitas areas da construgao civil, as janelas apresentam-se como um campo
diflcil de trabalho. MAYO; CARPENTER (1989) descrevem as dificuldades
encontradas no Canada para a implantagao de um metodo adequado de
avaliagao do desempenho energetico de janelas, que comegam pela
multiplicidade de escolhas entre os produtos existentes, passando pelo metodo
propriamente

dito

(consumo

energetico,

grau-dia

e

simulagao

em

computadores). Os autores recomendam que os fornecedores participates

dos programas fomegam as propriedades oticas e termicas dos seus
janelamentos.

Sobre a pesquisa descrita neste trabalho, do ponto de vista do efeito
energetico, nao sao apenas iluminagao e ar condicionado os sistemas prediais
envolvidos no janelamento, mas pode ser considerado tambem o aquecimento
de agua como uma hipotese adicional. A este respeito, HARRISON; BARAKAT
(1983) ja afirmavam: “o desempenho termico de uma janela e semelhante ao
de um coletor solar”. Enquanto estes autores, no Canada, veem o beneficio de
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uma janela como um absorvedor de radiagao solar para auxilio ao suprimento
de cargas termicas de aquecimento, um raciocinio simetrico, por assim dizer,
pode ser aplicado aos climas tropicals: um janelamento que seja um
absorvedor de calor pode diminuir cargas de resfriamento e gerar outros
efeitos. Com a integragao de sistemas prediais, a soma destes efeitos, pode
ter um resultado energetico melhor. Este constitui um dos principals pontos a

serem demonstrados neste trabalho.

Espera-se, com esta contribuigao, que o usuario e empreendedor de edificios
se tornem mais exigentes nas especificagoes de desempenho energetico de
janelamentos, que seja um estimulo aos fabricates para o desenvolvimento
de novos produtos com propriedades oticas e termicas conhecidas e, enfim,
seja aperfeigoado por outros pesquisadores atraves de montagem de
laboratories de testes normalizados.

CAP'ITULO 2 - OBJETIVOS
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Este capltulo tern inicio com a apresentagao de algumas hipoteses sobre o uso
de energia em edificios, umas mais e outras menos conhecidas. A partir deste
conjunto, sao colocados os objetivos gerais do trabalho e as atividades atraves
das quais estes objetivos serao alcangados.

De um modo geral, os sistemas de iluminagao e de resfriamento (incluindo-se
o aquecimento de agua no setor residencial e em alguns edificios comerciais
especlficos), encontram-se entre os de maior consume e o fendmeno termico
consiste em um aspecto presente em todos, seja, respectivamente, como
subproduto, ganho de calor indesejavel ou produto principal no caso da agua
quente.

Ate hoje, sistemas de iluminagao sao projetados para oferecer uma iluminancia
fixa no piano de trabalho, sem considerar uma contribuigao de iluminancia
natural em edificios em que esta ultima seria aproveitavel. Depois desta
pratica secular, alguns projetos comegaram a considerar a contribuigao
natural, com o desligamento de um ou mais circuitos ("fileiras de luminaries"),
proximos as janelas ou as fachadas de vidro, durante algumas boras do dia.
Atualmente, estao disponlveis no mercado sistemas de iluminagao ajustaveis1,
que comparam um valor de iluminancia estabelecido (set point) com a
iluminancia efetiva no piano de trabalho. Se este ultimo valor for maior, devido

1 Iluminagao ajustavel (dimmable), neste trabalho, refere-se ao sistema de lampadas
fluorescentes tubulares e acessorios, que utilizam iluminancias naturals para reduzir sua
potencia eletrica.
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a contribuigao natural, o sistema diminui a potencia eletrica fomecida ao
sistema de iluminagao, podendo inclusive desligar o circuito.

Esta tecnologia atrai o interesse geral, nao apenas porque pode reduzir o
consume de energia dos sistemas de iluminagao, mas tambem porque pode
gerar urn outro efeito: o de redugao da carga termica do edificio. Sistemas
ajustaveis de iluminagao diminuirao a radiagao eletromagnetica emitida pelas
lampadas durante o periodo do dia de maior contribuigao da iluminagao natural
que, em geral, nos edificios comerciais, coincide com os periodos de maior
carga termica e tambem com as jornadas de trabalho, quando os sistemas sao
mais solicitados. Dessa maneira, com a iluminagao ajustavel, podem ser
obtidas redugoes dos consumos de energia em dois sistemas.

A dificuldade desta integragao consiste no seguinte aspecto: enquanto a
iluminagao artificial pode ter seu consumo reduzido atraves da instalagao de
janelas que permitam a passagem da radiagao solar visivel, por tal sistema do
edificio (janelamento), entrara tambem toda a radiagao que, uma vez absorvida
pelos moveis e pelos elementos do edificio, vai se transformer em radiagao
termica. Como esta radiagao possui grandes comprimentos de onda, nao pode
mais atravessar o vidro e sair do edificio, consistindo no denominado efeito

estufa, um dos principal's componentes da carga termica.

Alem disso, janelas ou fachadas de vidro, sem meios de protegao contra a
radiagao solar direta, ou sombreamento, como persianas, brises ou peliculas
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reflexivas, entre outros, geram o ofuscamento do usuario, o que induz a um
problema de nao-qualidade do sistema,

podendo gerar insalubridade,

insatisfagoes e queda da produtividade do trabalho. Assim, os sistemas de
sombreamento sao imprescindiveis, notando-se, entretanto, que contribuem

para a redugao do consumo de energia de resfriamento e colocam um
obstaculo ao maximo aproveitamento dos sistemas de iluminagao ajustaveis.

Para evitar o ofuscamento, o sistema de persianas (um dos tipos de
sombreamentos adicionais) e bem difundido no pais. No entanto, seu controle
fica por conta do usuario que, frente a um incomodo, nao hesita em fechar toda
a persiana, colocando suas laminas em posigao aproximadamente paralela a
fachada. Com isto, grande parte do fluxo natural de iluminagao e impedido de
entrar. Sistemas de sombreamento mais eficientes podem ser aqueles que
dispensem a intervengao do usuario e que fomegam a este a melhor qualidade
dos servigos dos sistemas prediais.

Com a disponibilidade no mercado de sistemas de iluminagao ajustaveis,
tecnologicamente e possivel integra-los com o de brises,

imprimindo

movimentos de rotagao gradual as laminas, atraves da automagao. Assim, a
radiagao difusa pode penetrar entre os elementos do sombreamento e o
maximo de radiagao direta, bastante responsavel pela carga termica, e
refletida para fora do edificio, diminuindo os consumos do sistema de
iluminagao e de ar condicionado.
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0 sistema de brises parece possuir uma vantagem em relagao ao de persianas

no que se refere a carga termica. A vantagem dos brises e fungao de sua
posigao externa, porque intercepta a radiagao antes que a mesma entre no
edificio. Na maioria dos casos observaveis, entretanto, pode ser notado que os
brises permanecem em uma posigao fixa, constituindo-se algumas vezes em
componentes pesados, como os de concreto, o que implica em uma
impossibilidade de intervengao do usuario no sombreamento. Brises fixos, que
projetem sombra em grande parte da area envidragada,

tern

como

desvantagem a limitagao da passagem da luz solar difusa. Dessa maneira,
brises leves e moveis podem se constituir em uma boa alternativa para o
aproveitamento da luz solar difusa e no anteparo da radiagao solar direta.

Nesta pesquisa, urn sistema de brises de movimento automatic foi construido.
Depois de future desenvolvimento tecnologico, que consiste em atividade
socio-economica

alem

dos

limites

desta

pesquisa,

a

alternativa

de

sombreamento em estudo poderia ser aplicada em edificios novos e,
eventualmente,

em

alguns edificios

em

vias

de sofrer readequagao

tecnologica. Este trabalho pretende fomecer subsidies para as duas situagoes
quanto aos temas que dizem respeito ao sombreamento.

No pais, entretanto, a restrita pratica atual de diagnostics energetics em
edificios nao considera ainda tal nivel de analise de detalhes, nem de
integragao de sistemas prediais, operando com indices genericos. Urn
empreendedor, para implementar qualquer medida de conservagao de energia,
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dispoe geralmente em primeiro lugar de outras situagdes de referenda, como
2

indices de consume (kWh/m * ano), de densidade de potencia instalada de
iluminagao (W/m2) e capacidade de refrigeragao (m2/TR), que justifiquem sua
decisao.

Como estes indices servem apenas como references genericas, dada a
diversidade

dos

edificios,

empreendedores

e

projetistas

necessitam

informagoes mais especificas sobre o desempenho dos sistemas prediais e
dos elementos do edificio como, por exemplo, a possibilidade de comparagao
de urn sombreamento existente (readequagao tecnologica) ou em estudo de
projeto com outros. Podera, entao, hierarquizar as intervengoes, com
informagoes de desempenho energetico de sombreamentos, tendo tambem em
vista a qualidade da iluminagao nos ambientes.

Assim, a proposta principal deste trabalho e a da formulagao de equagoes e

reorganizagao de outras existentes, sobre fendmenos oticos e termicos,
combinadas com a avaliagao experimental do efeito de sombreamento
automatico no desempenho energetico de sistemas prediais integrados. Para
isto, e necessario equacionar os fendmenos de luz e calor no janelamento,
verificando comparativamente em

experiment de

pesquisa

piloto

as

alteragoes de consume nos sistemas de iluminagao, de resfriamento e o ganho
em aquecimento de agua do sombreamento, a partir de medigdes e
informagoes da literature especializada sobre propriedades dticas e termicas
de materials.
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A integragao dos sistemas e colocada entre a iluminagao ajustavel e o

resfriamento, diminuindo a carga termica deste ultimo e com o estudo do
sombreamento de movimento automatico que, alem do efeito de barreira
termica, deve funcionar como coletor solar para aquecimento de agua,
consistindo em tornar urn beneficio o que hoje e custo de insumo. A integragao
em vista encontra-se no contexto da Teoria dos Sistemas, formulada por
ACKOFF (1974) em Redesigning the future - A System Approach to
Societal Problems, segundo a qual “as propriedades ou comportamentos de
cada elemento do conjunto tern efeito sobre as propriedades do conjunto
entendido como urn todo”, apud GRAQA; GONQALVES (1986).

Do conceito de desempenho, desenvolvido nas decadas de 70 e 80 deste
seculo, interessa, em primeiro lugar, a nogao qualitativa de necessidades do
usuario, no que se refere ao conforto visual e termico de urn ambiente; em
segundo, o enfoque de requisite de desempenho que "define em termos
quantitativos as condigdes e instalagoes a serem provides pela construgao e
servigos de urn edificio”

segundo o CONSEIL INTERNATIONAL DU

BATIMENT - GIB (1982) e, em terceiro, os criterios de desempenho como
“valores numericos ou niveis dos desempenhos exigidos, com urn certo grau
de precisao (tolerancia)”, de acordo com GIB (1975).

A respeito das necessidades do usuario, o movimento do sistema de brises em

estudo foi concebido para impedir o ofuscamento pela radiagao direta,
devendo contribuir secundariamente para o decrescimo da assimetria de
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temperature radiante. No que diz respeito aos criterios de desempenho, o
sistema sera comparado com vidro claro em sua diminuigao de fluxo de luz
visivel e de calor para o interior de dois pavimentos de uma Torre de Ensaios.
JA o aquecimento de Agua sera avaliado apenas pelo acrescimo de
temperature em fluxo continue pelos brises, uma vez que nao ha outros
janelamentos para comparer esta fungao e o metodo de ensaio de
aquecedores solares proposto pela ASHRAE (1993) exige incidencia ortogonal
da radiagao.

De urn modo mais detalhado, urn dos objetivos deste trabalho e o exame de
pesquisas realizadas em janelamentos, atraves de revisao bibliografica, para
cumprir as atividades seguintes:
• agregar conceitos disperses de ganhos de calor em janelamentos;
• verificar

tais

conceitos

em

arranjo

experimental,

com

uma

combinagao singular de instruments;

Embora as references bibliograficas utilizadas tenham side imprescindiveis

para a formulagao da proposta contida neste trabalho, alguns itens recebem
tratamentos nao encontrados nas mesmas, sejam conceitos, equagoes, formas
de experimentagao ou tratamento dos dados. Resumidamente, estes itens sao
os seguintes:
• ampliagao do conceit de Fator de Luz Diurna (FLD) fixo medido sob
ceu encoberto por FLDs em quaisquer condigoes de ceu, como mais
adequados ao estudo de sistema de iluminagao ajustavel;
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• incorporagao do conceito de eficacia luminosa da luz natural no
calculo de potencia eletrica de sistema de iluminagao ajustavel;

• dedugao conceitual de equagao de potencia eletrica de sistema de
iluminagao ajustavel para janelamento simples;
• verificagao experimental da equagao proposta.

Depois de realizadas as duas classes de objetivos acima, fundamentalmente
com ensaios em vidro de referenda, urn terceiro se coloca, que e o ensaio do
sombreamento automatico. Os objetivos de verificagao do comportamento
energetico do dispositive sao os seguintes;

• medigao de seu Fator de Luz Diurna;
• avaliagao experimental de seu desempenho para sistema de
iluminagao ajustavel;
• avaliagao experimental de seu desempenho para sistema de
resfriamento;
• avaliagao experimental de seu desempenho para aquecimento de
agua;
• comparagao de seu desempenho energetico global com o vidro de
referenda, de modo a demonstrar, com seguranga, seu potencial de
conservagao de energia.

Os ensaios com o sistema de sombreamento automatico constituem a ultima
etapa experimental da pesquisa, mas a montagem e aferigao de todo o arranjo
experimental conduziu a investigagao de outras variaveis, como a umidade
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relative no interior dos ambientes resfriados, ou a constatagao da existencia de
armazenamento termico nao uniforme na envoltoria do ediflcio de testes.

Apesar de que tais variaveis nao estejam diretamente relacionadas com esta
pesquisa particular de sombreamento, a presenga das mesmas influi no
consume de energia dos aparelhos de resfriamento, devendo, portanto, os
seus efeitos serem minimizados ou calibrados. As resolugdes de tais
problemas serao apresentadas nos proximos capltulos.

Caso os resultados desta pesquisa sejam satisfatdrios ou melhorias sejam
posslveis no arranjo experimental, este devera servir para futura avaliagao
comparative de desempenho de outros sombreamentos, enquanto testes
normalizados em laboratories nao estejam disponlveis aos fabricates. As
atividades tedricas e experimental desta pesquisa devem possibilitar uma
contribuigao a esta normaiizagao.

As concepgdes de instrumentagao, aquisigao e processamento de dados
adotados constituem urn arranjo simples de sensores, de urn sistema de
gerenciamento de energia e de sistemas prediais, onde os aspectos termico e
otico sejam predominates e o sombreamento exerga uma fungao de
integragao destes sistemas.

Embora sejam utilizados nesta pesquisa sensores de temperature, radiometro,
luxfmetros, celulas fotovoltaicas, transdutores de tensao e de potencia eletrica,
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nao faz parte do escopo da mesma a constituigao de bancos de dados das
variaveis medidas para referenda de projeto, o que exigiria urn trabalho
constante de calibragao e coletas a longo prazo, ao qual profissionais
especializados e competentes se dedicam ha anos, apesar das dificuldades
em compor series historicas completas nos paises em desenvolvimento.
Assim, a fungao dos instrumentos acima e apenas a de uma verificagao
experimental das hipoteses contidas no conjunto de equagoes proposto.

Se os fendmenos oticos e termicos nos janelamentos do edificio de ensaios
(muito atipico) forem explicados teorica e experimentalmente, com margens

aceitaveis de incertezas, outros edificios de propriedades mais comuns
tambem o serao.

Esta formulagao, em linhas gerais, resultou do trabalho simultaneo de
montagem do arranjo experimental e de investigagao bibliografica, sendo
extraido destas ultimas o equacionamento do problema. 0 proximo capitulo
expoe os resultados da parte teorica destas atividades e o planejamento dos
experiments.

CAPITULO 3 - FUNDAMENTOS TEORICOS E
METODOLOGIA DE PESQUISA
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Dado o carater especifico do tema, este capitulo tern inicio com a descrigao de
alguns conceitos relevantes de radiagao solar, sem o proposito de tratar o
assunto com a profundidade ja alcangada hoje nas ciencias voltadas para este
fim, passando depois pelo equacionamento de seus efeitos nos sistemas
prediais e concluindo com a apresentagao do arranjo experimental utilizado.

3.1. RADIAQAO SOLAR E ILUMINANCIA

Em pesquisas do genera, o conhecimento da distribuigao espectral das
radiagoes e utilizado na previsao do comportamento de sensores e na
estimativa de propriedades dos materials, tais como reflectancia, absortancia e
transmitancia. Considera-se a divisao da radiagao em geral como radiagao de
ondas curtas e de ondas longas. No espectro da primeira, encontram-se os
comprimentos de onda entre 0 e 3 (xm e, no da segunda, aqueles maiores do
que 3 pm, que e a emitida por superficies a temperatures ordinaries.
Conhecendo-se a temperatura, e possfvel determiner o comprimento de onda

correspondente a maxima intensidade de radiagao de corpo negro, atraves da
Lei do deslocamento de Wien,

o que possui decorrencias para os

janelamentos. Esta lei diz:

X

onde:

r = 2897,8/jmAr

(3.1)
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Amax: comprimento de onda para intensidade maxima (pm);
T: temperature absolute (K).

Segundo WIEBELT; HENDERSON (1979), apud DUFFIE; BECKMAN (1991), a
radiagao solar recebida na terra, com comprimento de onda maior do que 2,5
pm e muito pequena (5% entre 2,049 e 5,000 pm).

Para o estudo do efeito da radiagao nos janelamentos, deve-se considerar sua
divisao em direta, difusa e reftetida pela terra ou pelo entorno. Esta ultima e
fungao das anteriores, mas sua quantificagao e dependent de cada situagao
particular, sendo exemplos de sua influencia significativa as coberturas de solo
com elevadas reflectancias, como e o caso de patios de estacionamento de
vefculos, lagos ou edificios vizinhos com fachadas de vidro.

0 espectro da radiagao refletida vai depender, entao, das condigoes
particulares em que ocorre. Entretanto, na maioria das situagoes reals as
parcelas direta e difusa serao significativamente maiores do que a refletida.
Segundo (DUFFIE; BECKMAN, 1991, p. 67): “para a maioria dos propositos da
engenharia, a distribuigao espectral da radiagao solar pode ser considerada
aproximadamente a mesma para as componentes difusa e direta”.

A quantidade de radiagao solar que atinge uma superficie na terra depende
das condigoes da atmosfera. Ainda segundo os ultimos autores, a atenuagao
da radiagao solar pela atmosfera se deve a sua dispersao por moleculas de ar

38

agua e poeira, onde influi tambem o comprimento do caminho percorrido pela
radiagao (massa de ar), e a absorgao por ozonio, agua e dioxido de carbono,
sendo que o ozonio absorve quase toda radiagao abaixo de 0,29 pm. A Fig.
3.1 ilustra os efeitos da atmosfera sobre a radiagao solar.

Difusa disperse de
volta para o espago

Atmosfera terrestre

Absorvida

Absorvida

Direta

Difusa disperse
para a terra

Direta

Fig. 3.1 Efeitos da atmosfera sobre a radiagao solar - adaptagao de
LITTLEFAIR (1985).

A ASHRAE (1989) apresenta urn conjunto de formulas para o calculo das tres
componentes da radiagao total. Entretanto, com a variabilidade das condigoes
atmosfericas em urn local durante urn mesmo dia e com a dificuldade de
verificar a validade das formulas propostas no hemisferio Sul, o emprego
destes calcuios iria comportar incertezas absolutamente desconhecidas.
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Assim, para o estudo do comportamento termico de janelamentos em um local,
o esforgo a realizar e no sentido da utilizagao de bancos de dados de radiagao
solar das estagoes meteorologicas mais proximas. Deve-se procurer tambem
dados de radiagao nos pianos verticals, que sao os locals de instalagao das
janelas. 0 calculo da radiagao vertical a partir da horizontal pode introduzir
maiores erros ainda.

Atualmente, um instrument de medigao muito usual e um radiometro simples,

com sensor de termopilha, que absorve a radiagao total. Enquanto locals
apropriados podem ser escolhidos para medigao da radiagao horizontal, de
modo a evitar interferences do entorno, a medigao em piano vertical estara
sempre sujeita a alguma radiagao refletida, a nao ser que se empreguem
dispositivos de blindagem, conforme sera visto adiante.

De posse de um banco de dados de radiagao incidente em um piano vertical
desejado, o projetista de um sistema de resfriamento podera calcular a carga
termica devida ao janelamento hora a hora ou com base em uma curva de
frequencies acumuladas.

Toda radiagao solar que penetrar atraves do janelamento pode ser
considerada uma carga termica para os sistemas de resfriamento em
operagao. Todavia, apenas a parcela compreendida entre 0,38 e 0,78 pm,
denominada luz visivel, vai contribuir para a iluminagao do ambiente. Para
efeito de estimativas, a energia compreendida nesta faixa de comprimentos de
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onda comporta entre 45 e 50% de toda a energia do espectro da radiagao
solar, segundo pode se concluir de uma tabela elaborada por WIEBELT;
HENDERSON (1979) apud DUFFIE; BECKMAN (1991), 40% segundo a

ILLUMINATING ENGINEERING SOCIETY OF NORTH AMERICA - IES (1993),
ou 48%, de acordo com LITTLEFAIR (1985). 0 restante da radiagao ou e
ultravioleta (onda curta) ou infravermelha (onda longa).

A dispersao da radiagao solar pela atmosfera vai causar a luminancia (cd/m2)
de ceu. Dessa maneira, a disponibilidade de luz natural sera fungao da luz do
sol, do ceu e da luz refletida pelo entorno, podendo esta ultima parcela atingir
de 10 a 15% da luz que atinge uma janela, ou constituir a quase totalidade em
superficies na sombra, segundo IES (1993). Para estes casos, metodologias
especificas devem ser ainda desenvolvidas.

Atualmente muitas pesquisas colocam a iluminancia natural (lux) como uma
fungao da integragao das luminancias dos elementos

do ceu,

para

determinagao da iluminancia em urn ponto do interior. Esta integragao, que e
complexa, visa computer as diferengas de luminancias dos elementos, uma
vez que os ceus em geral nao sao uniformes. Urn outro metodo, elaborado
pela COMMISSION INTERNATIONALE DE L’ECLAIRAGE - CIE (1970),
consiste em deduzir a iluminancia interna diretamente da iluminancia externa
em piano horizontal na sombra, medida ou calculada.
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Equagoes para o calculo da iluminancia externa no piano horizontal, como
fungao da altitude solar (P), latitude, angulo horario e declinagao, foram
propostas por diversos autores. A Fig. 3.2 mostra este angulo e o azimute
solar (ys), que definem a posigao solar. As equagoes sao diferentes para os
padroes adotados: ceu claro ou encoberto. 0 significado destas equagoes e a
obtengao de valores medios da iluminancia, podendo os valores instantaneos
diferirem da metade ao dobro dos calculados, dada a variabilidade dos ceus.

Zenite

Fig. 3.2 Altitude solar e azimute solar

A altitude solar pode ser calculada por:

seny9= cos<? x cosZ, x cosH + sen S x sen L

(3.2)

onde:
p: altitude solar (°);

8: declinagao solar -angulo entre o piano do equador e a ecliptica (°);
L: latitude do local (-90< L < +90°) - Sul negative;
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H: angulo horario (-90< L < +90°);

A declinagao, 5, e dada por:
360 x (284 + /?)

8 = 23,47 x sen

(3.3)

365

onde neoenesimodiaapartirde 1°deJaneiro.

Para o azimute solar, ha varias propostas de calculo, que implicam em
diferentes resultados praticos. A ASHRAE (1989) propoe:

sen>9x sen/,-sen5

cosy, =---- -—-------- -----cos p x cosZ,

..

(3.4)

onde:
ys: azimute solar (°);

A formulagao proposta por DUFFIE; BECKMAN (1991), para o calculo do
azimute, e:

y, = C, xC2 x y,2 +C3

(l-C, x C2)

(3.5)

x 180

(sen 77 x cos<?)
seny,2 =
sen0.

(3.6)
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sendo 0Z o angulo zenital (90 -P);

h^se\H\<Heo

(3.7)

1 -» se\H\ > Heo

\->se(L-8)>0
(3.8)

-1 —> se(L - 8) < 0

1 —> seH > 0

-l^seH <0

(3.9)

com:

cos Heo

tg5

tgL

(3-10)

Uma terceira proposta para o calculo do azimute solar e feita por IES (1993),

segundo a qual:

|cos<? x sen^

#r,= ^|cosZ, x sen 5+sen L x cos8 x co

(3-11)
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onde t e o tempo solar em horas decimals, com os mesmos significados
anteriores para os demais sfmbolos, mas expresses em radianos. Na descrigao
do arranjo experimental, sera justificada a escolha da ultima formulagao.

Para completar a formulagao da geometria solar a ser utilizada nesta pesquisa,
o angulo de incidencia da radiagao solar em uma superficie sera calculado por:

cos© = cos©, x cosE + sen©, x sen£ x cos^ -y)

(3.12)

onde:

0: angulo de incidencia (°);
Z: inclinagao da superficie (°)
y: azimute da superficie (°).

Uma outra alternative seria o emprego de bancos de dados de iluminancias,
simulando a disponibilidade de luz natural bora a bora ou construindo uma
curva de frequencies acumuladas e tomando neste caso uma disponibilidade
minima em urn periodo de interesse do dia. Entretanto, bancos de dados de
iluminancia sao muito mais escassos no mundo todo do que os de radiagao,
para nao cogitar de iluminancia em pianos verticals, que poderia ter uma

melhor correlagao com a iluminancia interior do que a iluminancia horizontal,
segundo COLEY; CRABB (1994).
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A quantidade de luz natural que incide na fachada de um ediflcio traz um
problema semelhante ao da radiagao total. No esforgo por minimizar o
consumo global de energia para iluminagao, resfriamento e aquecimento,
JUROVICS (1979), a partir de uma serie de dados de condigoes atmosfericas,
de variagoes da posigao do sol, de orientagao de uma superficie e de calculos

computacionais, concluiu que “a luz em uma superficie vertical varia com a
diferenga relative de azimutes entre a superficie e o sol. A luz que incide em
uma superficie horizontal e independente do azimute”. Para utilizer algum
parametro de iluminancia, o autor utilizou uma relagao que denominou
“constante solar” igual a 120.000 lm/m1
2.

A estimative da iluminancia a partir da radiagao parece ter sido mais intense
nos anos 80, com medigoes da “eficacia luminosa”1, definida como “a relagao
entre o fluxo luminoso (iluminancia) e o fluxo total de radiagao (irradiagao)

incidente em uma superficie exposta” por GILLETTE; TREADO (1985), embora
estes autores fagam revisdes histdricas desta investigagao que remonta aos
anos 20. Assim, a eficacia luminosa pode ser expressa2,, em Im/W por:

k,=j

(3.13)

onde:

1 Na literature encontra-se luminous efficacy, ao passo que a eficiBncia luminosa, t|, utilizada
para avaliagao do desempenho de lampadas “e a relagao entre o fluxo luminoso emitido pela
fonte e a potencia por ela absorvida", tambem expressa em Im/W, segundo MOREIRA (1990).
21 lux = 1 lm/m2.
V

k{. eficacia luminosa (Im/W);
E: iluminancia no piano em analise (lux);
/: radiagao a considerar no piano em analise (W/m2).

Uma utilidade da eficacia luminosa e sua relagao de transformagao de bancos
de dados de radiagao, mais frequentes, em iluminancias. Porem, para
estabelecer valores da eficacia, e necessario medir simultaneamente a
radiagao e a iluminancia no piano desejado.

Para isto,

os ultimos

pesquisadores citados utilizaram celulas fotovoltaicas de silicio, com filtro entre

0,4 e 0,7 pm, com incerteza maxima de ±3% para medigao de iluminancia. A
radiagao horizontal foi medida com radiometro convencional, com resposta
entre 0,3 e 3 pm e incertezas de ±4% para radiagao total e ±6% para a difusa.
A radiagao vertical tambem foi medida com celulas fotovoltaicas de silicio, com
resposta entre 0,45 e 0,95 pm e incerteza de +8%. As piores incertezas das
eficacias luminosas variaram entre ±7% para a horizontal total e ±20% para a
normal direta horizontal, ficando a vertical, o caso de maior interesse para os
edificios, com ±12%.

0s resultados da avaliagao da eficacia luminosa (Im/W), encontrados pelos
autores, sao reproduzidos na Tabela 3.1.
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Tabela 3.1 - Resultados de medigao de Eficacia Luminosa - GILLETTE;
TREADO (1985)
Tipo de medigao

ki (Im/W)

horizontal total

107

difusa horizontal
direta
vertical total - Norte, Leste e Oeste
vertical total - Sul

117
103
118
98

Pode-se notar, na tabela acima, que a eficacia luminosa tern uma grande
variagao. Nesta ultima pesquisa, a eficacia luminosa foi avaliada como fungao
da altitude solar, condigoes de nuvens, coeficiente de extingao atmosferica,
turbidez e estagao.

LITTLEFAIR (1985) reve matematicamente as variaveis que interferem na
eficacia luminosa, o que aporta urn melhor conhecimento da interagao entre as

condigoes atmosfericas e a luz natural nos edificios. Para luz do sol em ceu
claro, a primeira variavel e a massa de ar, que e uma fungao da altitude solar e
pressao, o que fez com que autores dos resultados apresentados na Tabela
3.1 exclufssem as pequenas altitudes solares do processamento. Ja para ceu
difuso com ausencia de nuvens, onde interessa a componente difusa, a
correlagao da eficacia luminosa com a altitude solar e indefinida, segundo o
autor, parecendo, no entanto, ser ligeiramente mais elevada do que para a
radiagao direta.

A segunda variavel discutida por LITTLEFAIR (1985) e o coeficiente global de
extingao, que traduz a capacidade da atmosfera em dispersar ou absorver
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radiagao de diferentes comprimentos de onda. Este coeficiente e divide em
tres parcelas: a atenuagao por dispersao das moleculas de ar, a atenuagao por
particulas de poeira, umidade e aerossol e a atenuagao por varios gases
(vapor de agua, ozonio e didxido de carbono). As possiveis combinagoes
destes fatores vao determiner a transmitancia da atmosfera a radiagao solar.

Ainda segundo a ultima referenda, para a radiagao direta, embora uma maior
quantidade de aerossol na atmosfera disperse uma parcela de radiagao
infravermelha, sua influencia mais significative ocorre para os pequenos
comprimentos de onda, atingindo a faixa dos visiveis e diminuindo a eficacia
luminosa. 0 contrario ocorre com o vapor de agua, que absorve radiagao
infravermelha, aumentando a eficacia luminosa. A partir de raciocinios
analogos, a eficacia luminosa de ceus encobertos poderia ser maior do que a
eficacia luminosa global (radiagao direta e difusa) de ceus claros e valores
intermediaries seriam os correspondentes aos ceus parcialmente encobertos.
Nao obstante, em medigao posterior, LITTLEFAIR (1988) encontrou 144 InrVW
para ceus difusos e claros e 115 Im/W para ceus encobertos.

Depreende-se da descrigao anterior que a eficacia luminosa e urn importante
parametro para avaliagao da iluminagao natural em edificios e tambem que
valores de projeto podem ser adotados em fungao da porcentagem de dias

claros, parcialmente encobertos e totalmente encobertos, para diferentes
estagoes. SANDER; BARAKAT (1983) apresentam urn metodo para utilizagao
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sazonal de ganhos solares em janelas que pode ser ampliado, com a
incorporagao da eficacia luminosa, para tratamento simultaneo de luz e calor.

Como estes dados e os de radiagao vem se tornando mais disponiveis do que
os de iluminancias, parece viavel em future proximo uma metodologia de
projeto de iluminagao natural com base na eficacia luminosa e em outras
variaveis. Entretanto, conforme revela a propria evolugao das medigoes em
pesquisas, e necessario que os dados de radiagao se refiram a pianos
verticals. Este principle, com base em medigoes de outros pesquisadores,
preferencialmente para o calculo do Fator de Luz Diurna, e assumido por
PHILLIPS (1980). Depois disto, COLEY; CRABB (1994) corroboram o conceito,
ao proporem o relacionamento direto da iluminancia externa em diversos
pianos verticals com a iluminancia interna no piano de trabalho.

3.2. ILUMINAGAO

Um sistema de iluminagao adequado deve considerar aspectos humanos,
fisicos e de engenharia. 0 lado humano, objeto das ciencias biologicas,
concentra-se no estudo da visao; o fisico relaciona a natureza, os materials e
os equipamentos produzidos pelo homem, a nivel de fendmeno e, por ultimo, a
engenharia deve adequar os dois primeiros aspectos para gerar ambientes de
qualidade luminosa satisfatoria, a custos condizentes e consume racional de
energia. Embora a qualidade dos sistemas de iluminagao nao constitua o eixo
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deste trabalho, mas sim a energia, e necessario colocar aqui alguns aspectos
fundamentals que se relacionam com os sombreamentos.

A CIE (1986) comega o guia da iluminagao de interiores com o enfoque da
visibilidade de um detalhe, sendo necessario que o detalhe seja visto, em
qualquer nivel em que este se apresente, sob condigoes estabelecidas. Esta
visibilidade depende de muitos fatores, mas, no limite deste trabalho, a
luminancia e a iluminancia sao os que mais interessam, sendo que a primeira,
apenas qualitativamente.

Do ponto de vista da qualidade, a luminancia esta relacionada com o
ofuscamento, que possui dois tipos. Segundo a IES (1993), o ofuscamento de
desabilitagao esta relacionado a redugao de contraste de uma imagem
iluminada por luz disperse, sendo este contraste disfargado pela superposigao
de um “veu” uniforme de luminancia do objeto. Trata-se de um processo
associado as heterogeneidades do olho. Ja o ofuscamento de desconforto e
causado por visao direta de uma fonte de luz ou pela reflexao da fonte em
superficie especular ou semi-especular (ofuscamento por reflexao). Constituem
recomendagdes para a redugao deste ofuscamento:

a diminuigao da

luminancia da fonte (janela, domo ou luminaria); a diminuigao da area da fonte
ou o aumento da luminancia das superficies adjacentes a fonte.

Dessa maneira, para uma janela existente, com excessive contraste, onde nao
seja o caso de alteragao de area ou de modificagao da reflectancia da parede
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que a contem, o ofuscamento por desconforto apenas e solucionado por
blindagem da luminancia ou, em outras palavras, atraves de sombreamentos.
Este problema toma-se mais grave em salas de controle de processes ou
salas que possuam monitores

de video de computadores,

conforme

experiences realizadas por SATO et al. (1989).

0 outro fator de qualidade considerado, desde a fase de projeto, e a
iluminancia, com valores recomendados de acordo com a atividade realizada
no ambiente. Todavia, a CIE (1986) adota uma superficie de referenda,
geraimente o proprio piano de trabalho, embora podendo ser uma superficie
vertical, no caso de exposigoes de objetos, ou o piso em areas de circulagao.
Isto se deve ao fato de que na pratica jamais se obtem uma uniformidade de
iluminancias no ambiente, variando a aceitabilidade da relagao minima/media
entre 0,67 e 0,80, segundo uma compilagao de varias recomendagoes

nacionais, realizada por SLATER; BOYCE (1990). Esta uniformidade toma-se
ainda uma questao mais presente nos modernos sistemas de iluminagao
controlados por sensores fotoeletricos, que devem ter suas posigdes bem
determinadas no ambiente.

A uniformidade de iluminancias nao e apenas espacial, como tambem
temporal. 0 projeto devera considerar a iluminancia recomendada para o
ambiente especifico nao como urn valor constante, pois o valor inicial sera
reduzido com o desgaste do sistema, o acumulo de poeira no equipamento e a
perda de reflectancia das superficies ao redor. Alem disso, a iluminancia vai
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variar entre periodos de limpeza (manutengao preventiva) e substituigao de
lampadas (manutengao corretiva ou preventiva). Sao os fatores de perda de
luz do sistema de iluminagao durante sua vida util, havendo ja a disposigao
algoritmos sofisticados de calculo, Dl PRAIA; SALEMME (1989).

Embora tradicionalmente nao tratado como item de qualidade, a principal
preocupagao deste trabalho e com o desempenho energetico, onde o peso da
iluminagao e fundamental nos edificios. Sob este aspecto, e necessario
considerar a iluminagao desde o projeto do edificio, ou em readequagao
tecnologica, quando o consume de energia eletrica no sistema sugerir esta
alternative aos responsaveis. Em ambas oportunidades, o projeto devera
considerar duas interagoes: entre iluminagao artificial e natural e entre
iluminagao e resfriamento.

Embora este trabalho tenha como preocupagao principal o desempenho
energetico de sombreamentos, as medidas de conservagao de energia em
geral implicam em outros efeitos. CROW; PATE; SHAPIRO (1993) propoem
uma metodologia de simulagao das interagoes entre medidas de conservagao
de energia em edificios, que neste trabalho e realizada experimentalmente.
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3.2.1. ILUMINAQAO NATURAL

0 interesse na utilizagao da iluminagao natural nos edificios e crescente nesta
segunda metade do seculo XX e o grande numero de publicagdes sobre o

tema testemunha o fato. No entanto, estas publicagdes trazem uma miriade de
metodos de calculo que nao possuem urn ponto de convergence nos
resultados atingidos, sem que existam dados de medigao suficientes para
corroborar um deles e, assim, estabelecer um paradigma. De qualquer
maneira, este interesse se deve principalmente ao grande potencial de
conservagao de energia da iluminagao natural.

E necessaria, entretanto, uma ressalva: o primeiro criterio a ser utilizado para
a avaliagao da disponibilidade de luz natural em um edificio e a sua forma, que
pode ser resumida a duas categories: edificios com predominance de nucleo

ou de periferia. Nas areas perifericas com janelas, a iluminagao natural pode
demonstrar sua viabilidade economica, sem considerar a iluminagao zenital. 0
CIBSE Applications Manual Window Design (1987), apud LITTLEFAIR
(1990a), recomenda a seguinte verificagao preliminar da sala, referente a
uniformidade de iluminancias:

onde:
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/: profundidade da sala (m);

w. largura da sala (m);
h: altura do topo da janela (m);
pi. reflectancia media das superficies do fundo da sala.

E dito ainda que se esta condigao nao for satisfeita, mas o Fator de Luz Diurna
(FLD), considerado adiante, for maior do que 2%, o ambiente ainda tern
possibilidades de receber iluminagao natural adequada.

ALUCCI (1992) realizou urn estudo que combinava aspectos climaticos de

varias cidades brasileiras, como temperatures, ventos, umidades relatives,
entre outras variaveis, para concluir que em apenas duas delas, Manaus e
Belem, nao era possivel proporcionar urn nfvel de conforto adequado para os
ocupantes exclusivamente

com ventilagao

natural,

estimando

grandes

potenciais de iluminagao natural associados. Este trabalho, embora tenha urn
extensive tratamento de dados climaticos, repousa suas conclusoes sobre as
melhores formas de janelamento. Duas preocupagdes permeiam o texto: o
fornecimento de subsidies metodologicos ao projetista, para a otimizagao do
consume de energia para ar condicionado e iluminagao. Quanto a esta ultima,
a autora utiliza a Norma DIN 5034(35) para a avaliagao da iluminancia natural,

sendo:

para ceu claro:

55

Ehecl = 85.000 x sen2 /? + 6.500 x sen2 (20) + 280 x actg(0 /18,9)

(3.15)

onde:
Ehec;: iluminancia horizontal externa para ceu claro (lux)
3: altitude solar (°).

• para ceu encoberto:

Eheen = 300 + 21.000 x sen /?

(3.16)

sendo Eheen a iluminancia horizontal externa para ceu encoberto (lux).

A iluminancia natural assim calculada, para ceu claro ou ceu encoberto,
depende do dia do ano, da latitude do local em analise e do angulo horario. Os
projetistas do aproveitamento da iluminagao natural tradicionalmente utilizam o

ceu encoberto como referenda de projeto. Para ilustrar este potencial, foram
efetuados calculos para a cidade de Sao Paulo em planilha eletronica e depois
calculadas

as frequencies

acumuladas

de

tempo

de

ocorrencia

de

determinados valores de iluminancia para ceu encoberto (situagao mais
desfavoravel), cujos resultados sao mostrados na Fig. 3.3.

A Fig. 3.3 fornece uma nogao do grande potencial de iluminancia natural que
pode ser aproveitado no interior dos edificios. O procedimento para estimar a
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iluminancia interna consists no calculo de Fatores de Luz Diurna para cada

ponto do interior, ou um Fator de Luz Diurna medio (FLD), sendo este ultimo
definido “como a iluminancia media no piano horizontal interior de referenda,
expressa como uma porcentagem da iluminancia horizontal externa simultanea
sob um ceu encoberto desobstruido” CIBSE Window Design Manual (1987),
apud LYNES (1990).

m
<\i

o
s

LD

r<-

CD

m
CSJ
Iluminancia (lux)

Fig. 3.3 Frequences acumuladas de iluminancias horizontals externas para a
cidade de Sao Paulo (ceu encoberto)

Associando o conceito de Fator de Luz Diurna as iluminancias da Fig. 3.3 e
tomando-se o periodo entre 9 e 16 horas de uma Jornada de trabalho, este
apresenta elevadas iluminancias em um dia qualquer, por exemplo 12.000 lux
em um dia encoberto de inverno, o que signifies uma condigao bastante
desfavoravel. Assim, com um Fator de Luz Diurna de 2%, e possivel obter 240
lux no piano de trabalho, o que satisfaz aos requisites de algumas atividades.
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0 calculo do Fator de Luz Diurna, segundo LYNES (1990) ou LITTLEFAIR
(1990a), e efetuado pela seguinte expressao:

onde:

rv: transmitancia visivel do janelamento3;
Av: area liquida da janela (m2);
&. angulo de ceu visivel, subentendido no piano vertical, a partir do centra da
janela (°) - Fig. 3.4;
M: fator de manutengao para poeira ou desgaste;
Af. area total das superficies interiores, incluindo teto, parades, piso e janelas

pm: reflectancia media ponderada pela area das superficies internas.

Fig. 3.4 Exemplo de angulo de ceu visivel, no piano vertical, a partir do centra
de janela.

3 Lynes especifica “transmitancia difusa do material de envidragamento (vidro claro simples =
0,85...)" e Littlefair, apenas “fator de transmissao”. Esta distingao e importante para a interagao
entre luz e aspectos termicos, por isto foi adotada aqui a transmitancia visivel, que sera
discutida adiante.
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Assim, a iluminancia natural no piano de referenda interior, Ein, seria dada por:

onde Ehe e a iluminancia externa considerada, no piano horizontal.

0 Fator de Luz Diurna assim foi concebido para utilizagao em projeto com ceu
encoberto padrao CIE (1970). Na realidade, este recurso expressa uma
razoavel margem de seguranga mediante a variabilidade de luminancias dos

ceus, ou seja, urn Fator de Luz Diurna de ceu encoberto seria mais constante
de hora em hora e de estagao para estagao, consistindo em um valor mi'nimo
para estimativas de conservagao de energia em iluminagao artificial.

LITTLEFAIR (1990b) constatou que o Fator de Luz Diurna assim calculado
para um determinado ponto de um modelo reduzido era de 2%, enquanto que
medigoes conduziam a 35% e obteve uma melhor correlagao com o emprego
de fatores de orientagao (Norte, Sul, Leste e Oeste). No mesmo trabalho, o
autor levanta a possibilidade de emprego de outro padrao, o de ceu medio

(BRE Average Sky) cuja concepgao e: “para cada posigao particular do sol, a
distribuigao de luminancias do ceu medio e a media no tempo de todas as
diferentes distributes de luminancias encontradas naquela posigao do sol”.
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Entretanto, perante a dificuldade de transposed destas distributees de
luminancias para a iluminancia interior e da complexidade computational do
proprio calculo, que inviabiliza sua utilizagao em projetos, o autor estuda
fatores de orientagao para as iluminancias nos pianos verticals das janelas.

Atualmente, com o emprego de sistemas de iluminagao ajustavel, a excessive
seguranga na estimative do FLD parece nao ser mais necessaria, seja por
calculo ou por medigao sob ceu completamente encoberto. Como nao ha
qualquer efeito cumulative na iluminagao, sendo as respostas dos sistemas de
controle e de fornecimento de potencia eletrica imediatas, quaisquer condigoes
de ceu e janelamentos nao impedem a manutengao do nivel de iluminancia
desejado. Assim, a hipotese de calculo com emprego do FLD minimo nao se
aplica a sistemas de iluminagao ajustaveis, podendo-se adotar valores
instantaneos e variaveis associados a eficacia luminosa.

Considerando este novo conceito de Fator de Luz Diurna4, pode-se dizer que:

(3.19)

onde Ev e a iluminancia no piano vertical da janela (lux).

4 Parece que o produto da relagao area de janela/area de parede pela transmitancia visivel do
janelamento, proposto por BARROS DE SOUZA; PEREIRA (1995) e comentado no Anexo,
constitui uma altemativa ao conceito de Fator de Luz Diuma, que poderia ser utilizado no caso
de estimativas de consume de energia em projetos de novos edificios. Em readequagao
tecnologica, alem da estimativa teorica, o FLD pode ser medido.
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Como admite-se a hipotese de colocar a iluminancia externa em fungao da
radiagao, combinando-se (3.12), (3.18) e (3.19), tem-se:

(3.20)

Com a colocagao da iluminancia externa em fungao da radiagao no piano
vertical que contem a janela, as estimativas a priori do consume de energia em
sistema de iiuminagao ajustavel tornam-se necessariamente uma questao de
simulagao em computadores. 0 proximo passo consiste em rever os sistemas
de iiuminagao artificial, a fim de verificar a resposta de urn sistema ajustavel as
condigdes naturals.

3.2.2. ILUMINAQAO ARTIFICIAL

A maneira aparentemente mais facil e de baixo custo de conservar energia em
iiuminagao e desligar as lampadas ao sair de urn ambiente ou quando nao
houver necessidade de permanecerem ligadas, porque a iiuminagao natural ja
prove a iluminancia necessaria a realizagao da atividade. O mais dificil para
isto e educar ou convencer o usuario a se comportar como urn sensor de
presenga ou de iluminancia, particularmente nos edificios comerciais, onde
pode haver pessoas com necessidades fisiologicas ou psicoldgicas diferentes
reunidas em urn mesmo ambiente, que tampouco conhegam ou se interessem
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pelo valor das tarifas de energia consumida. Porem, a medida em que o

recurso energetico se torna mais escasso (aumento de pregos), a tecnologia
de controle e mais abundante e de mais facil acesso. Assim, parece que o
problema tende a ser resolvido tecnologicamente atraves da automagao.

SHAVIT; WRUCK (1993) colocam a conservagao de energia em sistemas de
iluminagao de edificios comerciais em termos de cinco estrategias, que sao:
•

eficiencia dos reatores;

•

programagao horaria;

•

manutengao do mvel de iluminancia;

•

aproveitamento da contribuigao natural;

•

ajuste fino.

A primeira delas refere-se a substituigao de reatores magneticos por
eletronicos, que consomem menos energia, o que vai gerar tambem uma
redugao de carga termica. A manutengao do nivel de iluminancia refere-se ao
fato de muitos sistemas serem superdimensionados para compensagao do
decaimento exponencial da luz emitida pelas lampadas e do acumulo de
poeira nas luminaries nos tres primeiros anos. Esta estrategia consiste,
segundo estes autores, em reduzir a potencia de entrada nos reatores a 70% e
aumenta-la gradualmente ate o final do periodo. As demais estrategias, bem

como outras nao mencionadas por estes autores, serao discutidas a seguir.
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No projeto inicial de um edificio ou em readequagao tecnologica de iluminagao
artificial, o problema deve ser colocado de modo amplo, considerando-se
varias questdes:
• adequagao do tipo e geragao de lampadas a um determinado
ambiente, para conforto visual e conservagao de energia;

• tragado dos circuitos de

iluminagao para aproveitamento

da

iluminagao natural;
• adequagao da automagao do sistema de iluminagao, visando o
conforto, conservagao e viabilidade economica;
• efeito da radiagao do sistema de iluminagao na carga termica do
edificio.

A ultima das questdes acima e tratada no item 3.3 e as anteriores sao
comentadas a seguir. 0 projeto inicial ou de readequagao, para conservar
energia em iluminagao, necessita dos seguintes documentos e informagoes:

• plantas, elevagoes e memorials descritivos;
• finalidade de cada area;
• ocupagao de cada area com equipamentos e instalagoes;
• caracterizagao do usuario (acuidade das tarefas);
• materials de divisdrias e paredes (reflectancias);
• presenga de janelas;
• utilizagao de areas adjacentes;
• lay outs (caminhos criticos).
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Algumas destas informagoes, como plantas, acuidades visuais e propriedades
fisicas de parades sao requisites dos projetos convencionais de iluminagao
artificial (metodo dos lumens) e, junto com as demais, constituirao a base
necessaria de conhecimentos para tratar iluminagao natural e automagao. A
escolha de sensores depende destas informagdes, seja por uma questao de
adequagao ao ambiente para conservar energia, seja porque alguns sensores
podem atuar indevidamente em fungao de influences outras que as desejadas,
ou seja, pela eventualidade de distorgao de sinais devida a proximidade de
campos magneticos ou outros fatores.

Uma vez conhecido o projeto ou o edificio existente, onde sera incorporada
automagao, a proxima etapa e a da concepgao do sistema. Nas situagdes
reals, sao colocadas as seguintes possibilidades:
• desligar

pequenos

circuitos

de

lampadas

fluorescentes

ou

incandescentes (urn ambiente, como uma sala de escritorio);
• desligar urn conjunto de lampadas de ambientes internes ou externos
ao edificio;
• ajustar a potencia eletrica de urn conjunto de lampadas fluorescentes
as necessidades de iluminancia do usuario.

A ultima alternativa sera estudada com urn maior nivel de detalhes, supondose que sua adequagao, em termos de economia de escala, seja para as areas
uteis de edificios comerciais, onde geralmente sao requeridos os maiores
niveis de iluminancia, com diferengas conforme a acuidade necessaria a cada
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atividade, estabelecidas em norma pela ASSOCIAQAO BRASILEIRA DE
NORMAS TECNICAS - ABNT (1982).

Ja as areas comuns externas, como acessos, jardins, clubes, permitem o
emprego de outros tipos de lampadas nao convencionais e os circuitos podem
ser divididos em percentuais de acionamento (0,.., 50,..., 100%), referindo-se
primordialmente a segunda alternativa acima de concepgao de projeto. Esta
concepgao de operagao pode ser estendida as areas comuns internas, como
escadas, recepgao, hall de elevadores, casas de maquinas, subsolos e
pavilhoes anexos com sistemas prediais instalados.

0 tipo de iluminagao possui dois aspectos a considerar: o da lampada em si e
o do posicionamento da luminaria. Quanto a este ultimo, distingue-se:
• iluminagao geral;
• iluminagao direcional;
• iluminagao localizada;
• iluminagao local;

Na iluminagao local, cujo exemplo mais comum e o da luminaria posicionada a
alguns centimetres do piano de trabalho, o controle pode ficar exclusivamente
por conta do usuario. Os tipos intermediaries, em muitas situagdes, e
particularmente quanto aos objetivos desta pesquisa, podem ser assimilados
ao primeiro, o da iluminagao geral. Este e o que mais interessa do ponto de
vista da automagao, devido ao efeito de escala. Mas nao e a adogao de regras
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fixas, as vezes antiquadas, do projeto de iluminagao, que vai assegurar sua
eficiencia energetica. Alem do aproveitamento da iluminagao natural, tratado
no item anterior, com o atual estagio do conhecimento em iluminagao artificial
e controle, e necessario considerar:
• redugao do nivel de iluminancia em areas que exigem pequenas
acuidades visuais;
• complemento da iluminancia requerida com iluminagao local;
• fracionamento do comando da iluminagao;
• localizagao de tarefas que exigem maiores acuidades visuais
proximas as janelas;
• concepgao da automagao e escolha adequada dos sensores.

0 fracionamento do comando consiste na divisao dos circuitos localizados em
ambientes passiveis de usos parciais. Grandes salas destinadas a escritdrios
ou mesmo a aulas, sagudes, longos corredores, sao exemplos tipicos de
ocupagdes parciais. Ate mesmo salas de estar de habitagoes com mais de uma
luminaria ja empregam o principle de divisao dos circuitos, com comando
atraves de interruptores paralelos, de modo a facilitar a operagao e restringir o
acionamento, pelo usuario, apenas da iluminagao que Ihe e necessaria.

Uma questao indissociavel a do fracionamento do comando, para considerar o
aproveitamento da iluminagao natural em ambientes maiores, e a da area a ser
iluminada por cada circuito. E fundamental que o comando seja feito segundo
fileiras de luminaries paralelas as fachadas de vidro do edificio ou a fachada

66

que contenha janelas. Quando a admissao de luz natural no ambiente for
isotropica, os circuitos poderao ser concentricos.

No que se refere a concepgao da automagao, vale comentar algumas
possibilidades. A primeira delas diz respeito ao projeto da iluminagao em
ambientes onde nao e considerada a contribuigao natural, ou o nlvel mfnimo
de iluminancia e dado pela capacidade instalada de iluminagao artificial, sendo
estabelecidos no projeto fatores de eficiencia de iampadas e luminaries.
Nestes casos, que podem ser ambientes tanto de pequenas como de grandes
dimensoes, o acionamento automatico pode ser realizado por meio de urn
comando efetuado a partir de urn sistema computacional de gestao do ediflcio
ou atraves de urn sensor de presenga.

0 primeiro caso e concebido como de automagao central do sistema de

Iluminagao. Em urn sistema de automagao predial, constituido por uma central
de comando e por urn sistema computacional de arquitetura distribuida5, a
cablagem para transmissao de sinais e unidades de controle sao espalhadas
pelo ediflcio, alcangando reles ou contatoras que acionam a iluminagao. Este
acionamento pode ser automatico, quando obedece a uma programagao
horaria e pode ser remote, quando depende do comando do operador do
sistema, existindo ainda a possibilidade de ser manual, atraves da instalagao
de uma chave seletora de tres posigdes.

5 Um exemplo simples de sistema computacional de arquitetura distribuida e o utilizado nesta
pesquisa, descrito em 3.6.3.
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No caso da automagao central, o objetivo principal e disciplina horaria do
acionamento da iluminagao, sendo secondaries outros fatores, como presenga
de usuarios em um ambiente ou excesso de iluminancia devido a contribuigao
natural. Evidentemente, o sistema pode ser melhorado com o emprego de tais
sensores, o que implica no envio de sinais para o sistema computacional que
deve, entao, tomar suas decisoes, automaticas ou dependentes do ser
humano.

0 segundo e terceiro tipos de automagao liga/desliga se baseiam em
automatismos locals. Em um deles, sao utilizados sensores de presenga, muito
comumente os de infravermelho. Estes podem ser ativos ou passives.
Sensores ativos sao detectores que geram seus proprios sinais e os irradiam
pelo campo de agao. Agem no momento em que ocorre movimento, alterando
o modelo de radiagao refletida. Para atuar sao necessaries calor e movimento
associados. 0 campo de agao destes sensores e azimutal. 0 acionamento
pode ser falso se existirem alguns fatores entre os quais se pode mencionar:
presenga de objetos do interior que recebem energia solar e reirradiam
infravermelho, nuvens com movimento rapido que modificam a luz solar para
intermitente, pequenos animals e aquecedores eietricos.

Os sensores de infravermelho passives, muito comuns hoje no mercado,
apresentam caracteristicas como presenga de temporizadores, que ajustam o
tempo de desligamento de lampadas apos a safda da ultima pessoa do
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ambiente; supervisao de uma area limitada (m2) e limite de controls de

potencia instalada (W).

A viabilidade da instalagao de sensores de presenga nao e imediata para
todos ambientes e dificil de ser estimada para projeto inicial de edificio. Em
readequagoes tecnoldgicas, come fungao do tipo de ocupagao do ambiente e
do numero de vezes que a iluminagao sera acionada, e necessario estudar a
redugao da vida util das lampadas, as duragoes de ocupagoes e o tempo de
resposta dos sensores (bias).

No que se refere a frequence de acionamento, HIGGINS et TICHY (1992), em
uma modificagao do programa DOE, aplicado a edificios de escritorios,
concluiram que a substituigao de lampadas fluorescentes, acionadas em
fungao da ausencia de pessoas no ambiente ou de iluminancia natural
suficiente, gera urn custo adicional menor do que as economias em
conservagao, tendo-se, entretanto, que analisar os seguintes efeitos:
•

clima local;

•

tipo do edificio (predominance de nucleo ou de periferia);

•

custos de tarifas de energia;

•

frequence de acionamentos.

Tanto as duragoes de ocupagao dos ambientes, como os tempos de resposta
dos sensores sao muito diferentes, conforme uma pesquisa realizada por REA;
JAEKEL (1987). Para estes autores, estes dois aspectos estao relacionados e
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a sua mutua adequagao pode ser decisiva na redugao do consume de energia
para iluminagao.

Ainda na automagao local do tipo liga/desliga, sao utilizados os sensores de
luz, tambem conhecidos como sensores fotoeletricos, que possuem como
fundamento as celulas solares, ou seja, conversores da energia contida na luz
solar em energia eletrica, com base no principle de geragao de f.e.m. dos
semicondutores, respondendo, portanto, de acordo com a intensidade da
iluminancia natural. A concepgao liga/desliga consiste em uma solugao de
pequeno custo, podendo ser instalada em sistemas em funcionamento, com a
maioria dos tipos de lampadas existentes.

Para evitar sub-iluminamento em edificios com areas extensas e com
geometries particulares, e necessario dispor de varies circuitos, cada um com
urn sensor. Sendo o desligamento das luminaries abrupto, este tipo de
automagao costuma gerar reagoes psicologicas adversas, conforme estudos
de casos interessantes narrados por CRISP (1981). Nao obstante as
experiences deste pesquisador terem sido realizadas ja ha algum tempo, o
principio

de funcionamento

desta

tecnologia

nao

se

alterou,

sendo

fundamentals as dificuldades mencionadas pelo autor no que diz respeito a
calibragao do sistema e necessidade permanente de monitoragao, devida ao
acumulo de poeira ou desgaste das celulas ou diminuigao das reflectancias
das superficies do ambiente.
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Para urn sistema de iluminagao de potencia eletrica ou iluminancia fixas, o
calculo do consume anual de energia consisting apenas na multiplicagao da
potencia instalada pelo numero de horas de funcionamento, conforme a seguir:

C„ = />„*»

(3.21)

onde:
C/a consume do sistema de iluminagao no periodo considerado (Wh)
Pinsi. potencia instalada do sistema de iluminagao, incluindo acessorios (W);
n: numero de horas em que o sistema permanece acionado (horas).

Se for instalado algum tipo de controle no sistema de iluminancia fixa, a
estimative do consume se torna mais complexa. No caso de sensores de
presenga, e necessario estudar o ambiente (saia) em questao e, para os
sensores fotoeletricos utilizados como liga/desliga, deve-se conhecer uma
distribuigao de frequencies de iluminancias naturals no local. HUNT (1977)
apresenta algumas figures e principles de equacionamento pare calculo de
economias de energia com a utilizagao de controle fotoeletrico, inclusive sobre
os sistemas ajustaveis, ainda incipientes a epoca.

Comega a ganhar mercado, mesmo nos palses em desenvolvimento, a
iluminagao ajustavel, tambem com fundamento nos sensores fotoeletricos.
Consiste na variagao da quantidade de iluminagao artificial para manter a
iluminancia

especificada.

Aplica-se

a

sistemas

novos

com

lampadas
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incandescentes ou fluorescentes e, com maior dificuldade, em readequagao
tecnologica. Este tipo de sensor apresenta problemas de estabilidade em
fungao de nuvens de movimento rapido e do abrir e fechar de cortinas e
persianas, embora menos perceptiveis ao usuario. E o sistema empregado
nesta pesquisa, cujo esquema geral e indicado na Fig. 3.5.

0 sensor de luz envia ao amplificador de sinal o valor de iiuminancia presente
no local em que se encontra. Este valor e comparado com o do ponto de
fixagao estabelecido atraves da unidade de controle manual. Se o primeiro for
maior, a potencia eletrica fornecida ao sistema de iluminagao e reduzida. Urn

amplificador de sinal pode controlar ate cinquenta reatores eletronicos. A
maior dificuldade desta tecnologia e encontrar ambientes suficientemente
grandes, com iluminagao natural uniformemente aceitavel, para comportar
grande numero de reatores, pois, a medida em que o sinal do amplificador e o
mesmo, estabelecido pelas condigoes do sensor de luz, a iiuminancia das
partes podem resultar diferentes. Assim, existe o risco de haver necessidade
de instalar mais amplificadores e controles do que suas capacidades
individuals permitem, o que pode significar urn aproveitamento inadequado dos
recursos.
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Fig. 3.5 Sistema de iluminagao ajustavel - OSRAM (1994)

Uma questao importante e que os reatores eletronicos ajustaveis, quando
comparados aos eletronicos fixos, vao proporcionar iluminancia mais elevada
no piano de trabalho, consumindo assim uma potencia maxima maior. Caso
esta informagao do fabricante nao esteja disponivel, o resultado pode ser o
superdimensionamento nao proposital do sistema.

De acordo com o principle de projeto comentado anteriormente, de
fracionamento do comando, os sistemas de iluminagao ajustaveis devem ser
criteriosamente estudados para que a divisao dos circuitos contemple as
maiores areas homogeneas de contribuigao natural e utilizem o menor numero
possivel de acessorios de controle para o maior numero de reatores. Este tipo
de analise devera otimizar o equacionamento entre iluminancia, consume de
energia eletrica e custos de instalagao.
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Urn dos mais recentes trabalhos consultados sobre o tema e o de WILKINSON

(1992), que sugere o estudo da relagao entre areas de janelas e iluminagao
ajustavel, representando uma conhecida figura qualitativa de frequencies
acumuladas de boras e iluminancias de ceu, semelhante a Fig. 3.3 elaborada
neste trabalho, com planilha eletronica, para a cidade de Sao Paulo, com ceu
encoberto. Apesar do sugestivo titulo do trabalho, o autor nao propoe uma
formulagao para estimativas de energia, uma vez que nao trata da potencia
eletrica consumida pelos sistemas de iluminagao ajustaveis.

Porem, em uma modelagem de iluminagao em edificios, GILLETTE (1983)

concluiu que o ajuste de potencia, como fungao da iluminancia, neste tipo de
sistema pode ser considerado linear. A partir desta informagao, foi elaborada a
Fig. 3.6, que apresenta qualitativamente o fendmeno.
Porcentagem de
potencia (%]

potencia
minima

Porcentagem de luz

Fig. 3.6 Porcentagem de potencia eletrica consumida por sistema de
iluminagao ajustavel e porcentagem de iluminancia fomecida.

Atualmente, ha sistemas disponfveis em que a reta da figura acima poderia
partir do ponto (0,0), o que apenas simpiifica o problema. Adotando-se a
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correlagao linear entre potencia e iluminancia, e possivel quantificar a primeira
delas em fungao de iluminancia natural obtida na posigao do sensor de luz.
Tudo se passa como se a potencia instalada fosse variavel, o que exige que
seu calculo seja feito em determinados intervales de tempo, por exemplo de
bora em bora. A relagao entre potencia eletrica consumida e iluminancia e
proposta nesta pesquisa como na Fig. 3.7.

Urn grafico semelhante ao da Fig. 3.7 e apresentado pela ASHRAE (1989),
com base tambem em GILLETTE (1983). Embora o manual tega varies
comentarios sobre a potencia eletrica consumida por sistema ajustavel de
iluminagao e seu efeito na carga termica de resfriamento, nao existem ali
equagoes para este calculo.
Pi,(it)

(W)

k2 = (P min * Pmax)/E|im

Fig. 3.7 Potencia eletrica e iluminancia natural

Neste sentido, a equagao aqui proposta para representar a curva acima e6:
6 Pode haver sistemas em que existe uma iluminancia natural minima, Ein, a partir da qual o
sistema de iluminagao inicie o ajuste. Porem, por efeito de simplificagao, este valor foi
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= C, +*:

(3.22)

onde:
Pn(l): potencia eletrica fornecida ao sistema de iluminagao no intervalo
considerado (W);
Pmin. potencia eletrica minima consumida pelo sistema (W)
Pmax- potencia eletrica maxima consumida pelo sistema quando nao ha
contribuigao natural, ou potencia de ajuste realizada pelo usuario (W).
k2: coeficiente angular da reta de ajuste de potencia (W/lux);
Ein: iluminancia natural no piano de trabalho (lux);
Earn- maxima iluminancia natural (lux) correspondente a Pm/„;

Aplicando a equagao (3.20) a (3.22), tem-se:

(3.23)

COm

Pmin <Pii(l) <P,

que e a equagao da potencia eletrica consumida pelo sistema de iluminagao
ajustavel em fungao da radiagao total recebida pelo piano vertical da janela.

admitido nulo, o que nao deve influir significativamente nas estimativas do consumo de
energia.
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Entretanto, deve-se atentar para algumas limitagdes da formulagao acima. Em
primeiro lugar, a colocagao do sensor de luz no teto, ou em posigoes
aleatorias, pode nao gerar a melhor eficiencia ao sistema apenas com
tentativas manuals de calibragao. Sendo este topico muito pouco estudado
ainda hoje, a unica posigao mais confiavel do sensor e sobre o piano de
referenda (ou piano de trabalho), o que nao causa problemas em ambiente
isolado a nivel de pesquisa, mas sim nas situagoes reals, onde o mesmo ficara
sujeito a acidentes e obstrugao.

Em segundo lugar, e necessario ter em conta algumas incertezas nesta
equagao de potencia de sistema ajustavel. Este tipo de automatismo local
possui como desvantagem o acumulo de poeira no sensor de luz, o que
implica em urn valor de registro da contribuigao natural cada vez menor, fato
registrado na pesquisa no decorrer de quatro meses.

A solugao deste problema passa pelo estabelecimento adequado do valor do
fator de manutengao, porque a calibragao manual pressupoe estabelecer
valores maiores de potencia maxima ao longo do tempo, o que so e possivel

se o sistema estiver deliberadamente superdimensionado.

Alem disso, deve-se considerar que o metodo acima proposto, devido as
imprecisoes dos valores a estabelecer para a eficacia luminosa (ki) e para o
Fator de Luz Diurna (FLD) para urn local e ambiente de edificio especificos,
pode gerar incertezas. No caso desta pesquisa, como estara sob analise uma
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situagao existente de medigao, a equagao (3.23) sera avaliada no intervalo de
coleta de dados (urn minuto). Para estudos de projetos" de iluminagao, curvas
de frequencies acumuladas de iluminancias, do tipo da Fig. 3.3, podem ser
mais praticas e convenientes.

Uma vez considerado o comportamento da iluminagao ajustavel como
caracteristica do proprio sistema e do janelamento, o proximo item verified as
interagoes destes com os sistemas de resfriamento de ar.

3.3. RESFRIAMENTO E CONSUMO DE ENERGIA

Ha varies metodos para a estimative do consume de energia em sistemas de
resfriamento em ediffeios, com graus de precisao diferentes. Urn dos mais
conhecidos e o do Grau-dia de base variavel, comentado no Capftulo 1.

Trata-se de urn metodo que considera todas as cargas termicas, com enfase
nos ganhos de calor latente devidos a infiltragao de ar, a ventilagao e aos
ocupantes, onde, por decorrencia, a umidade relative ocupa lugar de
destaque.

Quando o problema consiste em isolar uma origem de carga termica, como o
janelamento ou a iluminagao, sob o ponto de vista da radiagao eletromagnetica
solar ou de lampadas, a umidade relative nao participa dos caiculos. Esta

78

poderia ser considerada se se tratasse da substituigao complete de
janelamento, onde as vazoes de infiltragao por frestas fossem alteradas.

For urn lado, o metodo do Grau-dia de base variavel emprega bancos de

dados de temperature, de umidade e valores mensais de ganho de calor solar.
Por outro, o calculo da carga termica trabalha com valores de padroes de
temperature, umidade e o mesmo Fator de Ganho de Calor Solar (FGCS)7 e,
para que fosse mais precise, deveria trabalhar tambem com bancos de dados.
A formulagao dos proximos itens procure empregar o metodo de calculo da
carga termica para estimativas de energia devida ao janelamento e a
iluminagao, onde passam a ser necessaries tambem bancos de dados. Se esta
metodologia mostrar sua adequagao, seu emprego eliminaria a duplicidade de
calculos

de

carga

termica

e

de

estimative

de

energia,

conferindo

possivelmente uma maior precisao a ambos.

3.3.1. JANELAMENTO, RESFRIAMENTO E CONSUMO DE ENERGIA

O calculo da carga termica de resfriamento, segundo as propostas da
ASHRAE, evoluiu atraves de metodos semelhantes nas ultimas decadas,
encontrando-se tabelados atualmente os dados de Diferenga de Temperature

7 Os Fatores de Ganho de Calor Solar (Solar Heat Gain Factors) podem ser considerados
bancos de dados de radiagao que atravessam o vidro simples, para varies orientagoes de
fachadas. No Brasil, nao ha trabalho sistematizado de amplo emprego por projetistas, como o
dos manuals da ASHRAE, com valores dos Fatores de Ganho de Calor Solar. LAU (1987)
propoe urn metodo para estimativas diarias medias destas referencias de projeto, que podera
ainda vir a ser util no pals.

79

de Carga de Resfriamento (DTCR) e Fatores de Carga de Resfriamento
(FCR)8, sendo estes ultimos para iluminagao e janelamento, separadamente.

0 emprego destes fatores se deve ao fato de que o ganho de calor de um

ambiente nao coincide com sua carga de resfriamento em um dado instante,
devido aos efeitos de armazenamento termico do edificio9. Todavia, o primeiro

passo consiste em avaliar os ganhos instantaneos de calor, que sao divididos
principalmente em:
• fluxo de radiagao solar atraves de superficies transparentes;
• condugao de calor atraves de paredes e coberturas;
• condugao de calor atraves de partigoes interiores, pisos e tetos;
• calor gerado internamente por pessoas, lampadas e equipamentos;
• energia transferida por ventilagao e infiltragao de ar externo.

A radiagao nao consiste em um ganho de calor imediato: primeiramente sera
absorvida pelo edificio e objetos e, a medida que a temperatura destes ultimos
se tornar mais elevada do que a do ar interno, a radiagao e devolvida e neste
momento se constitui em carga de resfriamento.

Assim, os dados da Diferenga de Temperatura de Carga de Resfriamento sao
references de projeto (temperatures) para o calculo da carga termica devida
ao fluxo de calor atraves da envoltoria do edificio. A consideragao dos Fatores
8 No original, Cooling Load Temperature Differential (CLTD) e Cooling Load Factors (CLF).
9 Uma situagao semelhante a dos Fatores de Ganho de Calor Solar se passa com a
consideragao do efeito transitorio dos ganhos de calor pelo edificio para o antigo metodo da
ABNT (1978).
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de Carga de Resfriamento vai traduzir os ganhos de calor, devidos a radiagao
solar atraves de janelas e da radiagao emitida pelas lampadas e pessoas, com
atrasos no tempo, em carga termica.

Para efeito da pesquisa em curso, das diversas parcelas da carga termica,
estao sob enfoque apenas as que se referem a radiagao solar e de iluminagao
artificial e a condugao atraves das janelas. A Fig. 3.8 - (a) e (b) ilustra a
diferenga entre os fendmenos.

Fig. 3.8 (a) Transferencia de calor atraves de elemento opaco
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Incidents

Dissipada por
Convecgao ^
e Radiagao

Dissipada por
Convecgao e Radiagao

Refletida
Transmitida

Fig. 3.8 (b) Transferencia de calor atraves de superficie transparente.
Fig 3.8 Transferencia de Calor atraves de elementos opacos e transparentes adaptado de FROTA; SCHIFFER (1988)

As primeiras formulagoes do fluxo de radiagao atraves de janelas sao dos anos
50 deste seculo, tornando-se classics a explicitagao de VILD (1964), que
dividiu o ganho de calor em duas parcelas interdependentes: o ganho de calor
devido a energia solar transmitida e absorvida e o ganho de calor devido a
diferenga de temperatures entre o ar externo e o interno. Ou seja, a parcels
transmitida diretamente e a absorvida (retirada para o interior por convecgao e
radiagao), da Fig. 3.8 - (b), foram reunidas em uma so components.

Para completar a formulagao, VILD empregou o conceito de Coeficiente de
Sombreamento (CS)10, que relaciona o ganho de calor solar atraves de urn

10

Shading Coefficient (SC), idem.
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sistema de envidragamento sob um conjunto fixo de condigoes com o ganho de
calor atraves de envidragamento de material de referencia (vidro simples,
claro, com 3 mm de espessura, com transmissao total de 87% da radiagao
solar incidente, sob as mesmas condigoes, propondo a seguinte explicagao
fisica:

(Transference de calor atraves do vidro) =(CS) x(FGCS) + (Transference de
calor devida a diferenga de temperatures entre o ar externo e interne)

Assim, o vidro simples, com CS=1,0, tornou-se referencia para os demais
janelamentos, concluindo VILD que:

cs„,=cacsyGCSmf=cacsy%i=t.15 x cgcs^

<3-24>

onde os indices Jan e vref referem-se ao janelamento em questao e ao vidro
simples, respectivamente.

EL-ASFOURI; EL-REFRAIE; KARAWYA (1988), por exemplo, afirmam que o

Coeficiente de Sombreamento e afetado pelo angulo de incidencia da radiagao
solar direta, pelas velocidades do ar interna e externamente,

pelas

propriedades termicas e oticas do material do vidro e pelo tratamento das
superficies. No que se refere ao primeiro fator, iniciam por dividir a radiagao
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em direta, difusa e refietida, colocando o ganho de calor solar (GCS), em
W/m2, como fungao das propriedades termicas e oticas:

GCS ~(rD +N;aD) + {rd + NjCc^Ij + Ir)

(3.25)

onde:
r. transmitancia;
A/,-: fragao da energia absorvida que e remetida para o interior;
a: absortancia;
/: radiagao solar;
com os indices D, de rsignificando direta, difusa e refietida, respectivamente.

Segundo estes autores, as propriedades termicas e oticas para radiagao direta
dependem do angulo de incidencia 0, permanecendo aproximadamente
constantes, entretanto, para 0 entre 0 e 60 °, valor acima do qual o ganho de
calor solar no janelamento nao e significative. Quanto a radiagao difusa, e
tambem a refietida, tern suas transmitancias e absortancias proximas a da
radiagao direta para © = 60 °. Assim, para vidro unico, o coeficiente de
sombreamento pode ser estimado do modo seguinte:

(3.26)

84

0 que mais se destaca das conclusoes dos autores e qua, de fato, a equagao
(3.24) pode ser empregada para vidro unico, mesmo que especial, nao sendo
vaiida, no entanto, para janelamentos mais complexes, como os de duplo vidro,
onde o Coeficiente de Sombreamento vai depender do angulo de incidencia.

Esta constatagao e confirmada por McCLUNEY (1991), quando ressalta a
necessidade de desenvolvimento de outros metodos de avaliagao do Ganho
de Calor Solar em janelamentos complexes, como alternative ao Coeficiente de
Sombreamento. Alem dos fatores citados anteriormente na estimative do
Coeficiente de Sombreamento, e acrescida a distribuigao espectral da
radiagao incidente, o que varia com a localizagao, clima, bora e estagao. Este
ultimo autor desenvolve sua argumentagao a partir da disponibilidade de
vidros espectralmente seletivos, entre os quais os de baixa-emissividade
(baixa-e) ou os reflexives, para comprimentos de onda na faixa do
infravermelho.

Sendo a emissividade e a relagao entre a radiagao emitida por uma superffeie
a uma dada temperature e a radiagao emitida por urn corpo negro ideal a
mesma temperature, a uma baixa-e de uma superffeie de vidro correspondera
uma baixa absortividade para urn determinado comprimento de onda. Assim,
seria possfvel atingir casos extremes de janelamentos de duplo vidro, cada urn
deles seletivos em faixas de comprimentos de onda na primeira e segunda
metades do espectro, respectivamente. A conclusao do autor e que, embora
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com transmitancias diferentes de zero, o que resultaria em um Coeficiente de
Sombreamento tedrico tambem nao nulo, o janelamento seria opaco.

Uma outra critica ao Coeficiente de Sombreamento e realizada por
CARPENTER; BAKER (1992), embora estejam mais preocupados com o
comportamento de janelamentos em climas frios. No caso de resfriamento, o
ganho de calor por transmissao direta e absorgao pelo vidro, caracterizado
pelo Coeficiente de Sombreamento, pode ser mais importante do que a
condugao. Os ultimos autores afirmam que o Coeficiente de Sombreamento e
inadequado para sistemas de vidros de elevado desempenho, sem considerar
outras partes da janela, que tambem conduzem calor.

Uma altemativa ao Coeficiente de Sombreamento e o Coeficiente de Ganho de
Calor Solar (CGCS), que nao possui outro material como referenda,
exprimindo a parcela da radiagao total que penetra o janelamento. McCLUNEY
(1993) exemplifica o calcuio deste coeficiente para o vidro simples claro:
admitindo-se sua transmitancia (t) de 0,86, absortancia (a) de 0,06, o que
resulta em reflectancia (p) de 0,08, e com fragao da energia absorvida e
reemitida para o interior, N; = 0,17, vem:

CGCS = 0,86 + (0,06X0,17) = 0,87

(3.27)

Simbolicamente e com o emprego deste ultimo coeficiente, a expressao de

significado fisico, de VILD, pode ser colocada do modo seguinte:
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9 = CGC5'x/x4,+t/x4,xAr

(3.28)

com o primeiro termo do lado direito representando a transference de calor
por transmissao direta e por absorgao e o segundo termo a condugao, onde:

q: calor total instantaneo transferido pelo janelamento (W);
/: radiagao solar incidente (W/ m2);
Av: area de vidro do janelamento (m2)
U: coeficiente global de transference de calor (W/m2 °C);
AT: diferenga de temperatures entre o ar externo e interno (°C);

A equagao (3.28) indica a solugao do problema do fluxo de calor atraves do
janelamento, mas sem resposta cabal. Sendo o Coeficiente de Ganho de Calor
Solar uma caracteristica de cada janelamento, sua vantagem em relagao ao

Coeficiente de Sombreamento e uma variagao muito pequena com o angulo de
incidence da radiagao.

0 Coeficiente de Ganho de Calor Solar de sombreamentos complexes
(multiple envidragamento, dispositivos adicionais, etc) nao pode ser calculado
como em (3.28) e ha hoje poucas formulagoes para este calculo.

Sombreamentos constituidos de cortinas tern Coeficientes de Sombreamento
estabelecidos pela ASHRAE (1989) em tabelas e em urn abaco, onde as
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entradas sao as propriedades oticas (reflectancia e transmitancia dos
materials). Estas ultimas tern side estudadas e aperfeigoadas na trama e
urdidura dos tecidos, com o estabelecimento de metodologias sofisticadas, tais
como descritas por GRASSO; HUNN; BRIONES (1990) e HUNN et al. (1991),
ou quanto aos efeitos de configuragao geometrica e deposigao de coberturas
para melhoria da reflectancia, por EPPS; GOSWAMI; HASSENBOEHLER
(1986) e GRASSO; HUNN (1991).

Embora o estudo e aperfeigoamento de propriedades oticas e termicas tenha
evolufdo, o efeito de cortinas, no que se refere ao Coeficiente de Ganho de
Calor Solar, ainda devera ser aprofundado. E mais facil tratar o fluxo de calor
em uma superficie plana, como, por exemplo, o fez McCLUNEY (1993): o
mfnimo de complexidade afem do vidro simples e o sombreamento intemo na
forma de piano, materializado, por exemplo, por uma cortina de rolo. Para
equacionar o problema, o autor parte dos fenomenos ffsicos indicados na Fig.
3.9, onde As, Ps e Ts sao a absortancia, reflectancia e transmitancia,
respectivamente, do sombreamento.

A partir dos fenomenos indicados na figura, o autor admite uma sene de
simplificagoes matematicas, que sao:
•

toda radiagao absorvida e reemitida por qualquer elemento (vidro,
sombreamento, ar ou elementos no ambiente) possui comprimentos
de onda no infravermelho;
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• toda radiagao absorvida pelo sombreamento permanece no
ambiente;
•

efeitos da distancia do sombreamento ao vidro, de emitancias das
superficies envolvidas, da geometria de cantos e de outros fatores
eventuais, sao considerados despreziveis.

Fig. 3.9 Fluxos de calor associados a vidro simples e sombreamento interno
piano - McCLUNEY (1993).

Admitidas estas hipdteses simplificadoras, os fendmenos fisicos da Fig. 3.9
podem ser equacionados como somas de progressoes geometricas, cujo
desenvolvimento nao sera repetido aqui. Considerando-se tambem que As + Ps

+ Ts = 1, o autor deduz a fragao liquida da radiagao solar incidente que penetra
no janelamento, o Fator de Sombreamento, FS, ja mencionado no Capitulo 1,
com significado analogo ao do Coeficiente de Ganho de Calor Solar:
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Aplicando-se os mesmos valores da equagao (3.27) para x, a, p e A/,-, do vidro
simples, resulta:

FS = 0,86(1 -Pj + 0,01

(3.30)

Tendo-se em conta que a correlagao obtida por McCLUNEY (1993) da
expressao (3.30) com valores experimental e excelente e, uma vez com o
valor da reflectancia de urn sombreamento interne piano, sob analise, a ser
adicionado ao vidro simples, seu efeito na redugao do Ganho de Calor Solar

pode ser determinado imediatamente atraves da comparagao de FS com
CGCS = 0,87. Dessa maneira, para calcular o ganho de calor solar atraves
janela com sombreamento adicional, parece ser razoavel empregar expressao
derivada da equagao (3.28):

q = FS x / x Av +U x Av x AT

(3-31)

Tratamentos matematicos de sombreamentos internos, ou entre-vidros, mais
complexes,

tais como persianas,

portadoras

de “nao-homogeneidades

espaciais" (lamina-espago), entre os quais o trabalho de KLEMS (1994), que
realize urn tratamento matricial, parecem nao ter sido ainda correlacionados
experimentalmente ou fornecido urn equacionamento pratico do Coeficiente de
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Ganho de Calor Solar ou equivalents. Uma parametrizagao de sombreamentos
externos laminares, como brises moveis, encontra-se ainda mais distante no
tempo.

Entretanto, mesmo sombreamentos mais simples, que sao fungoes das
propriedades de uma unica lamina de vidro, oferecem dificuldades para
determinagao do Coeficiente de Ganho de Calor Solar, quando considerados
outros elementos do janelamento. Para o proprio vidro, as condigoes climaticas
parecem influir pouco: CARPENTER; BAKER (1992) empregam urn programa
de computador (VISION), no estudo do efeito da variagao da temperature
externa, da intensidade e do angulo de incidencia da radiagao solar e do
coeficiente de pelicula externo, no Coeficiente de Ganho de Calor Solar do
centro-do vidro, para concluir que esta influencia e menor do que 1 %.

Porem, os ultimos autores propoem tambem uma metodologia em substituigao
daquela que denominam “tradicional”, cujo principle consistiu em calcular o
Coeficiente de Ganho de Calor Solar total da janela como se o Coeficiente de

Ganho de Calor Solar das esquadrias fosse nulo e o do canto-do-vidro igual ao
do centro-do-vidro. Utilizando outro programa de computador (FRAME) para o
estudo das influences das esquadrias e do canto-do-vidro no valor do
Coeficiente de Ganho de Calor Solar, obtiveram resultados mais significativos
para esquadrias de aluminio, ou de aluminio com alteragao do material do
espagador (ou ponte termica): quase 5%. A Fig. 3.10 mostra urn esquema da
divisao de janela em regioes, com espagador na vista em perfil.
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Fig. 3.10 Regioes de janela com propriedades termicas diferentes e
espagadores.

Assim como para o Coeficiente de Ganho de Calor Solar, tambem para o
Coeficiente Global de Transferencia de Calor (U), a divisao da janela em tree
regioes e realizada. Atualmente sao pesquisadas esquadrias com valores
baixos do Coeficiente Global, sao estudados cantos de vidro com propriedades
isolantes e utilizados espagadores isolantes termicos em caixilhos, feitos de
fibra de vidro ou borracha, entre outros materials, conforme exposto por
McCABE (1989), que emprega o programs WINDOW3 para estimas de calculo

deste coeficiente.
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No caso de projeto de janelamento para ediffcios novos, a consideragao da
transferencia de caior pelas tres partes do janelamento mencionadas faz-se
mais necessaria do que nos casos de readequagao tecnologica, onde,
provavelmente sombreamentos adicionais serao mais viaveis do que a
substituigao de esquadrias como urn todo. Alias, esta pesquisa restringe-se a a
urn so tipo de esquadrias em uma situagao comparativa, conforme sera
explicado na descrigao do arranjo experimental.

Ainda em relagao a equagao (3.31), os valores tabelados pela ASHRAE (1989)
para U (Tabela 13, Capitulo 27) foram baseados em condigoes de inverno,
com temperature exterior de -18 °C e interna de 21 °C, vento de 24 km/h e
ausencia de radiagao solar direta na janela, o que, de forma alguma,
representa as condigoes de carga de resfriamento em urn pais tropical.
Embora afirme-se que estes valores possam ser empregados na estimative de
ganhos de caior, desde que os ganhos por condugao constituam apenas uma
pequena parcela do ganho total, consistem em valores de pico para

dimensionamento de equipamentos.

Assim, o emprego da formulagao acima para estimative de consume de
energia exige o aprofundamento da quantificagao do Coeficiente Global de
Transferencia de Caior, para que haja disponibilidade de valores instantaneos,
ou tratados estatisticamente, para condigoes tropicals.
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0 Coeficiente Global e o inverse da resistencia termica. Para uma lamina

simples de vidro, o valor do Coeficiente Global de Transferencia de Calor
depende dos coeficientes de pelicula, englobando efeitos de convecgao e de
radiagao, do lado interno e externo da janela, da espessura do material e de
sua condutibilidade termica. Assim:

(3.32)

onde:
ht: coeficiente de pelicula interno (W/m2 °C);
e: espessura do vidro (m);
k: condutibilidade termica do vidro (W/m °C);
hg: coeficiente de pelicula externo (W/m2 °C);

0 problema passa a ser, entao, a determinagao dos coeficientes de pelicula,
uma vez que a condutibilidade termica ja foi razoavelmente estudada, podendo
ser considerada constante entre os valores de temperatures atingidos pelo
vidro nas janelas, ou mesmo desprezando-se a resistencia de condugao,
passando U, segundo a ASHRAE (1989), a ser expresso por:

(3.33)

94

Geralmente, o coeficiente de peh'cula interne representa um parametro de
convecgao natural, com temperature do ar em torno de 24 °C, acrescido da
radiagao que a janela emite para as superficies interiores. A ASHRAE (1989)
propoe:

h, =*„+*„ =A(rr-i;)‘* +

(3.34)

onde:
hci: coeficiente de convecgao interno (W/m2 °C);
/?„•: coeficiente de radiagao interno (W/m2 °C);
A = 1,77;
ev: emitancia da superficie interior do vidro;
cr. constante de Stefan-Boltzmann (a = 5,6697 x 1O'8 W/m2 K);
7V: temperature da superficie interior do vidro (K);
Tf. temperature do ar interior (K).

0 coeficiente de pelicula externo, he, nao e tabelado pela ASHRAE (1989), que
ja fornece diretamente os valores do Coeficiente Global de Transference de
Calor (U) para condigoes de inverno, conforme mencionado, indicando, em
notas, os valores de velocidade de vento adotados, por exemplo 24 km/h. Mas
a INTERNATIONAL STANDARDS ORGANIZATION - ISO, no documento
Thermal insulation - windows - calculation rules for determining the thermal

transmittance - Fourth Draft, ISO/TC59-160-163/WG2, apud CURCIJA; AMBS;
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GOSS (1989)11, propoe uma formulagao para o calculo do coeficiente de
pelicula extemo que pode conferir uma maior precisao aos resultados, embora
considers apenas a convecgao por efeito de vento e despreze a radiagao da
janela para o exterior12. Esta formulagao e a seguinte:

he = 10+4,1 x v

(3.35)

onde he e expresso em (W/m2) e v e a velocidade do vento (m/s).

Os ultimos autores citados, em estudo de janelas de dupio vidro, que e a
tipologia com mais exemplos na bibliografia referenciada neste trabalho,
utilizam a formulagao da ISO e dois outros programas de computadores para
simulagao de comportamento termico (WINDOW3 e VISION). Afirmam que a
ISO nao considera o efeito de radiagao para o exterior, enquanto que os
programas o fazem, todavia nao explicitam as formulagdes utilizadas. Os
resultados apresentados para quatro subclasses de janelas de dupio vidro
(especiais) indicam as seguintes tendencies: a parcela do coeficiente de
pelicula externo devida a radiagao (her) representa entre 10 e 14% da parcela
de convecgao

(hec)

e a parcela do coeficiente de pelicula interne devida a

radiagao (hir) e da ordem de grandeza da parcela de convecgao, mas
superando-a muitas vezes, em ate 27%.

11 Transmitancia termica e sinonimo de coeficiente global de transference de calor (U).
12 PURLER; KNEUBUHL (1989), in Experimental and theoretical study on energy balance of
windows, apud YAZDANIAN; KLEMS (1994), realizam uma cuidadosa pesquisa bibliografica,
encontrando quatorze conjuntos de equagdes para a estimative do coeficiente de pelicula
extemo, com amplas variagoes nos valores previstos.
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Embora os resultados atingidos por estes autores se refiram a uma tipologia
especifica de janelas, podendo nao se constituir em tendencia generalizavel
para outras tipologias e climas, e possivel extrair a seguinte conclusao:
enquanto a parcela de radiagao do coeficiente de pelicula externo pode ser
desprezivel (her = 0), a parcela de radiagao do coeficiente interne nao o e. Esta
afirmagao tern por base o fato de que as incertezas dos instrumentos de
medigao nos estudos experimentais ou ainda, as mais desconhecidas
hipoteses de parametrizagao dos programas de simulagao, podem conter mais
erros do que a influencia da parcela de radiagao do coeficiente de pelicula
externo, na estimativa do coeficiente global de transference de calor
instantaneo.

Na comparagao entre simulagdes e testes para a estimativa do Coeficiente

Global de Transference de Calor, diferengas de ate 10%, atribuidas aos erros
nos Coeficientes de Pelicula, sao consideradas satisfatorias por CARPENTER;
ELMAHDY (1994).

Provavelmente, as incertezas provenientes do uso

indiscriminado de valores tabelados ja introduziu muito mais erros, mesmo nos
projetos de carga termica.

Nao obstante YELLOTT (1966) tivesse empregado uma formulagao anterior a
acima descrita para estimativas de fluxo de calor em janelas, o autor extra!
conclusoes importantes sobre a interdependencia entre ganhos de calor por
radiagao e por condugao nos vidros. Esta interdependencia e demonstrada em
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uma serie de examples numericos com diferentes vidros unicos: com o
aumento da velocidade do vento do lado externo, mantendo-se constante o
coeficiente de pelicula interno, havera urn aumento no valor do coeficiente
global de transferencia de calor e diminuigao do ganho de calor por radiagao,
resultando em uma diminuigao do ganho total de calor, uma vez que o efeito
de radiagao supera em muitas vezes o efeito de condugao em vidros com
incidencia direta de energia solar.

Assim, a nao consideragao do efeito da radiagao no coeficiente de pelicula
externo parece introduzir erro nao significativo no valor do Coeficiente Global
de Transferencia de Calor para condigoes de verao e levando-se em conta que
o proprio Coeficiente Global de Transferencia de Calor e significativo, mas
menos do que o Fator de Sombreamento ou o Coeficiente de Ganho de Calor
Solar, parece suficiente considerar a formulagao descrita acima para
equacionar a transferencia de calor em janelamento de vidro unico, que passa
a ser entao:

q = FSxAv xIxFCR^+UxA, xAT

(3.36)

onde FCRjan e o Fator de Carga de Resfriamento para janelas, que pondera os
ganhos de calor em fungao da capacidade termica do edificio, exprimindo o
atraso no tempo entre a carga instantanea e o momento em que a mesma
devera ser retirada pelo sistema de resfriamento.
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Os Fatores de Carga de Resfriamento sao tabelados pela ASHRAE (1989)
para vidro em fungao da existencia ou nao de sombreamento interior e carpete,
hora solar, orientagao da fachada, construgao leve, media ou pesada. Dada a
diversidade das construgoes, os Fatores de Carga de Resfriamento comportam

uma incerteza muito grande e devem ser utilizados com cautela. A Tabela a
seguir e uma parte da Tabela 39 - “Construgoes em geral” - Cap. 26 do manual
citado, escolha que tentou traduzir as condigoes da pesquisa em curso.

Tabela 3.2 - Fatores de Carga de resfriamento para Janela de orientagao
Oeste-Norte-Oeste - ASHRAE (1989) - Tab. 39, com transposigao para
hemisferio Sul.
Hora Solar (h)
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

FCRjan
0,14
0,15
0,17
0,18
0,26
0,37
0,48
0,56
0,59
0,57
0,47

A fim de considerar a estimativa de consumo de energia devida ao
janelamento de urn sistema de resfriamento, deve-se introduzir o Coeficiente
de Desempenho do Sistema (COP), modificando-se a equagao anterior para:

xIxFCR,J) + (UxA,xAl)]/
C('.Ar) =

/COP

(3.37)
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Parece que a maior dificuldade na aplicagao da equagao (3.35) e a estimativa
dos Fatores de Carga de Resfriamento. Pode-se verificar que seus valores,
apresentados na Tabela 3.2, sofrem uma grande variagao ao longo do dia,
sendo dependentes da capacidade termica dos materiais de construgao,
moveis e outros detalhes. Assim, a utilidade dos FCRjan, como referenda media
do efeito de janelamentos na energia consumida para resfriamento, pode valer

para uma sene de anos, mas nao em urn experiment de curta duragao em
edificio de caracteristicas termicas ainda desconhecidas. Neste caso, o
emprego da estatistica pode ser mais conveniente.

3.3.2. ILUMINAQAO, RESFRIAMENTO E CONSUMO DE ENERGIA

Tanto a ASHRAE (1989), como STOEKER; JONES (1985), afirmam que o
calor liberado peia iluminagao encontra-se entre as maiores cargas termicas
intemas, sendo proposto pela primeira referenda a seguinte equagao para o

calculo do ganho instantaneo de calor:

<hl

=

Pinst

X

Fu,

onde:
q„: ganho de calor (W);
Pinst: potencia instalada total (W);
Put', fator de utilizagao da iluminagao;

X

Fas

(3.38)
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Fas: fator de acessorios especiais para iluminagao.

0 fator de utilizagao refere-se a parcela em uso da potencia instalada,
significando a fragao acionada de lampadas, ja que nenhuma mengao e feita a
iluminagao ajustavel. Mas este efeito ja esta considerado na equagao (3.23)
desta pesquisa.

Quanto ao fator de acessorios especiais, no caso mais comum de iluminagao
fluorescente, as perdas dos reatores sao significativas. A propria ASHRAE
(1989) menciona ordem de grandeza deste fator ate maior do que duas vezes
a potencia de lampadas, mas colocando como regra geral 1,2, para aplicagao
geral na equagao (3.38). Do ponto de vista da conservagao de energia, a
substituigao de reatores magneticos por eletronicos, alem de proporcionar uma
redugao de consume da iluminagao em si, tera urn efeito no ganho de calor,
que pode ser inicialmente estimado pelo valor do fator de acessorios
especiais.

0 efeito dos reatores esta associado a maneira de instalagao das luminaries,
que podem ser ventiladas pelo ar do ambiente ou embutidas no teto. Neste
ultimo caso, o ar de retorno do sistema de resfriamento pode ser utilizado para
ventilar as luminarias. Ocorre que o calor liberado pelo sistema de iluminagao
e dividido em duas partes: a de convecgao, que e retirada instantaneamente
pelo sistema de resfriamento e a de radiagao, que deve ser absorvida por
elementos do edificio e moveis, e depois reemitida, so entao se transformando
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em carga termica, com um atraso de tempo. Isto e o que esta ilustrado na Fig.
3.11.

Calor armazenado
Carga de resfriamento
instantanea
_____

lluminagao
ligada

lluminagao
desligada

Calor armazenado
removido

Tempo
(horas)

Fig. 3.11 - Efeito de armazenamento termico na carga de resfriamento de
lluminagao - ASHRAE (1989).

Quando as luminaries sao embutidas no teto e o percurso do ar de retorno se
faz atraves das mesmas (plenum), parcela da carga termica de lluminagao e

retirada por convecgao e apenas e transferido ao ambiente condicionado o
calor de radiagao. Segundo a ASHRAE (1989), embora a soma destas duas
componentes seja a mesma, quanto maior aquela retirada pelo ar de retorno,
maior sera a redugao da carga termica do ambiente.

0 armazenamento do calor liberado por luminaries e fungao do modo de
instalagao e de caracteristicas do edificio. Por um lado, estas caracteristicas
vao determiner o atraso no tempo para a transformagao do calor em carga
termica, o que pode ser interessante em termos de redugao de demandas de
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pico. Ou seja, quando o calor for liberado pelos elementos do edificio e
moveis, ja sera noite, o sistema de resfriamento nao estara em operagao e a
ventilagao natural podera ser utilizada para remover este residue.

For outro lado, uma determinada maneira de instalagao de luminarias tera uma
influencia na temperature da parede da lampada. Segundo TREADO; BEAN
(1990), o maximo de eficiencia luminosa e produgao de luz pare lampadas
fluorescentes tubulares ocorre pare uma temperature de parede em torno de
40 °C, podendo a produgao de luz e a potencia eletrica consumida se
reduzirem de 20% pare uma temperature minima de parede. Assim, vazoes
elevadas de ar de retorno, a temperatures inferiores atraves de luminarias,
podem causar uma queda de desempenho neste sistema, anulando o
beneficio da retirada de calor por convecgao mencionado acima.

A nivel da pesquisa em curso, apenas a influencia da iluminagao, como carga
termica para o sistema de resfriamento, encontra-se sob analise. Tambem a
ASHRAE (1989) se restringe a este aspecto, consistindo a proposta desta
instituigao em tratar a questao do armazenamento termico com os Fatores de
Carga de Resfriamento pare iluminagao (FCR;,) tabelados.

O inicio da classificagao do edificio pare escolha de um conjunto de Fatores de
Carga de Resfriamento para Iluminagao se faz por meio de dois parametros “a”
e “b”. O primeiro deles e fungao do peso de moveis e da presenga de carpete,
da concepgao de dutos e vazoes de ar de insuflamento e de retorno e da
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ventilagao ou nao de luminarias. 0 segundo parametro se refere a densidade
superficial (kg/m2) de piso, circulagao de ar na sala e tipo de suprimento e
retorno de ar. Uma vez definidos os dois parametros, a entrada seguinte nas

tabelas e apenas o tempo em que a iluminagao fica ligada. Cada Fator de
Carga de Resfriamento para Iluminagao e fungao do numero de horas depois
que a iluminagao e acionada.

BALL (1983) e depois RUNDQUIST (1990), este ultimo incluindo urn historico
da elaboragao dos Fatores de Carga de Resfriamento para Iluminagao,
discutem metodos de calculo do retorno, como carga termica, do ganho de
calor gerado pela iluminagao. O segundo autor considera a precisao dos
fatores propostos e possiveis erros de previsdes, para concluir que este
superdimensionamento, a partir das tabelas descritas acima, poderia atingir
entre 1 e 4% no pico.

Em readequagao tecnoldgica de urn edificio para o qual houve urn detalhado
projeto inicial, a escolha de Fatores de Carga de Resfriamento para Iluminagao
parece mais facil, se tambem ocorreu algum aprendizado tecnico na
experiencia com o edificio. Para edificios em fase de projeto, os erros podem
ser maiores, uma vez que as tabelas cobrem urn conjunto limitado de
situagdes, havendo muitas outras imprevisiveis.

No caso de urn trabalho comparative de pesquisa, que nao possui como
enfoque principal a questao do armazenamento termico, parece possivel
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empregar duas ressalvas da ASHRAE (1989), para fins de simplificagao dos
Fatores de Carga de Resfriamento para lluminagao. Uma delas e que, se a
operagao do sistema de resfriamento ocorre apenas durante as horas de
ocupagao, os Fatores de Carga de Resfriamento para lluminagao devem ser
considerados iguais a 1,0 como alternativa ao emprego das tabelas. A outra,
no mesmo sentido, e que tambem os Fatores de Carga de Resfriamento para
lluminagao sao iguais a 1,0, se as lampadas permanecem ligadas durante 24
horas por dia.

A primeira hipotese de operagao dos sistemas de lluminagao foi adotada para
ensaios, com o objetivo de evitar outros erros aleatorios na escolha de Fatores
de Carga de Resfriamento para lluminagao menores do que 1,0, provenientes
da situagao experimental existente, nao coberta pelas tabelas. Evidentemente,
em situagoes reals de projeto ou readequagao tecnologica, com diferentes
programagoes horarias dos sistemas de resfriamento e de lluminagao, urn
maior tempo deve ser dedicado a estimativa dos Fatores de Carga de
Resfriamento para lluminagao. Desta maneira, a equagao (3.23), referente a
potencia eletrica de lluminagao ajustavel, para considerar o efeito sobre o
sistema de resfriamento, torna-se:

P,(!) = (pm+k<*ki*FLD* //0) x(l + ycop)

COm

(3.39)

Pmin — PilO) — Pmax>
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Um dos problemas do aproveitamento da luz natural e a sua admissao em
excesso, que pode ocorrer em fungao de um ou mais entre os fatores a seguir:
•

area muito grande de janela;

•

forma inadequada da janela (altura/largura);

e

transmitancia solar muito elevada (mesmo para luz visivel);

•

adogao incorreta da eficacia luminosa (ki);

•

adogao incorreta do Fator de Luz Diurna (FLD).

Alguns destes fatores, como area, forma ou transmitancia do janelamento,
podem ser melhor compreendidos atraves da Fig. 3.12.

infravermelha

visivel

Ganhos de Calor

ultravioleta
Luz visivel

refletida

Deteriorapao de
moveis e superficies
do edificio

Fig. 3.12- Efeitos da Radiagao Solar que atravessa o janelamento
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Em fungao de uma destas inadequagoes, ao empregar a equagao (3.39) sem a
restrigao logica dos limites de potencia, o projetista notara que a potencia
calculada podera ficar negative em determinados mementos. Tudo se passa
come se radiagao solar em excesso que penetra pelo janelamento fosse toda
aproveitada pelo sistema de iluminagao. Mas, na realidade, este excesso e
ganho de calor que devera ser retirado pelo sistema de resfriamento. Assim, a
utilizagao da equagao (3.39) sem a restrigao do limite inferior de potencia
revela problemas com o janelamento em analise, sem dizer, entretanto, qual e
o problema.

0 estabelecimento de valores de eficacia luminosa ou Fator de Luz Diurna
superestimados causarao problemas futures. Pois, na simulagao parecera que
a potencia sera menor do que na realidade e, tendo-se em vista a menor
eficacia luminosa da iluminagao artificial, havera maior consume com
iluminagao e com resfriamento.

3.4. INTEGRAQAO DE SISTEMAS DE ILUMINAGAO E RESFRIAMENTO
COM JANELAMENTO

A partir das equagoes (3.36) e (3.39), e possivel estimar as potencies totals de
iluminagao e de resfriamento, no que diz respeito ao janelamento, em fungao
da radiagao solar e da diferenga de temperaturas externa e interna, uma vez
conhecidos a transmitancia visfvel (tv),

o

Coeficiente de Ganho de Calor Solar
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(CGCS) ou o Coeficiente de Sombreamento (CS) ou o Fator de Sombreamento
(FS) e o Coeficiente Global de Transferencia de Calor (U) do janelamento.

Para realizar a simulagao de potencia, que vai fornecer estimativas de
consume, sao necessarios bancos de dados de radiagao solar e de
temperatura externa13. E conveniente tambem que os dados sejam, no minimo,

horarios e durante o periodo do dia de funcionamento da iluminagao e do
resfriamento. Para a aplicagao da metodologia, a simulagao devera ser anual
(todos os dias uteis) para o primeiro sistema e apenas referir-se aos meses
mais provaveis de operagao do segundo (verao), ficando a criterio do usuario a
adogao de ano tfpico ou serie histdrica de anos.

Assim, a potencia total para um sistema de iluminagao ajustavel, para o
sistema de resfriamento existente e um janelamento com as propriedades
fisicas determinadas, sem considerar outras cargas termicas, sera a soma das
equagoes (3.37) e (3.39):

P(l,AT) = Pil(l) + Pac(l,AT)

(3.40)

Quando existirem outros consumos ou ganhos distribuidos ao longo do dia,
como e o caso do aquecimento solar de agua nesta pesquisa, e conveniente

13 Como a parcels de condugao e convecgao e memos significativa do que a de radiagao,
podem ser adotados, com criterios, valores medios do Coeficiente Global de Transferencia de
Calor (l/), sendo dispensaveis bancos de dados de velocidades de ventos.
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colocar os termos da equagao (3.40) como consumes e acrescentar
algebricamente a parcela que falta.

Na realidade, a equagao (3.40) foi elaborada com o objetivo maior de
simulagao dos fluxos de calor e luz atraves do janelamento no que se refere a
suas propriedades ffsicas, embora tambem possa ser utilizada para a
investigagao geometrica de areas de aberturas, com as ressalvas de relagao
altura e largura realizadas anteriormente.

Deve-se ter em mente que e impossivel deixar de cometer erros na aplicagao
da equagao (3.40), como, por exemplo, a utilizagao de valores constantes para
Coeficiente de Ganho de Calor Solar e o Coeficiente Global de Transference
de Calor. Particularmente a respeito deste ultimo coeficiente, deve-se notar
que, para grandes variagoes na velocidade de vento extemo, o valor do
Coeficiente Global de Transference de Calor nao vai se alterar de modo
proporcional e, alem disso, a parcela de condugao e convecgao representada
pelo mesmo e menor do que o ganho de calor solar por radiagao.

Na ausencia de dados sobre o Coeficiente Global de Transference de Calor, o
usuario da metodologia poderia adotar urn valor medio para o janelamento em

estudo e ser mais rigoroso com os outros coeficientes de transmissao por
radiagao, uma vez que tern por objeto a integragao de sistemas prediais, onde
este fenomeno esta associado aos maiores consumes de energia. A Tabela
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3.3 e urn exemplo de uma breve compilagao de propriedades que o usuario
pode encontrar.

Tabela 3.3 - Coeficiente de Sombreamento e Transmitancia Visivel de alguns
materials.
Tipo de
janelamento
Clara - 3 mm
Clara - 6 mm
Colorido - 6 mm
Colorido de elev.
desempenho
Reflexive
Escuro + cortina
de rolo
Clara + cortina de
rolo

CS

Referenda

Tv (%)

1,0
>0,95
0,70-0,75
0,55-0,65
<0,55
0,15
0,30

0,86-0,91 ASHRAE (1989)
>0.88
BEAN (1991)
“
45-75
65-75
°
<35
0,30 e 0,08, RUNDQUIST
respectivamente (1991b)
0,60 e 0,25
respectivamente

E dificil montar urn quadra complete das propriedades termicas e oticas de
janelamentos, porque nem sempre todas as informagoes sao fomecidas. A
tabela anterior foi elaborada com o objetivo de exemplificar uma situagao
relativa a diferengas de valores entre os Coeficientes de Sombreamento e

Transmitancias

Vislveis.

Enquanto

que

o vidro

colorido

de

elevado

desempenho possui urn Coeficiente de Sombreamento menor do que o vidro
colorido, significando menor admissao de calor solar, a Transmitancia Visivel
do primeiro e major, o que e traduzido como maior aproveitamento da
iluminagao natural.14

14 O trabalho de LABAKI; CARAM; SICHIERI (1995) apresenta dados sobre o comportamento
de vidros a todo o espectro de radiagao solar, constituindo-se em uma referenda importante
para as metodologias sobre interagao entre luz e calor em janelamentos. E o de CARAM;
SICHIERI; LABAKI (1995), para aplicagoes na constugao civil.
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Para vidros de baixa emissividade em diversas disposigoes, SULLIVAN;
SELKOWITZ (1987) apresentam uma tabela com varias propriedades oticas e
termicas de janelamentos, onde e realizada a distingao entre transmitancia
visivel e transmitancia solar15. 0 conhecimento destes valores e fundamental,
na medida em que, para os sistemas de iluminagao,

interessa uma

transmitancia visivel elevada e para o resfriamento, uma baixa transmitancia
solar, variavel determinante no Coeficiente de Ganho de Calor Solar. Na
tabela elaborada por estes autores, a transmitancia visivel varia de
aproximadamente 15% (duplo vidro-claros, com CS=0,88) a 77% (triple
colorido de bronze-baixa-e-claro, com CS=0,37) acima da transmitancia solar.

DUTRA; LAMBERTS; PEREIRA (1995) equacionam a mutua adequagao dos
coeficientes mencionados, para obtengao dos melhores efeitos de luz e calor
em urn janelamento, em termos do “Fator Solar Desejavel em Aberturas”.
Aplicando a formulagao a janela Oeste de urn edificio em Floriandpolis,
concluem pela necessidade ideal de sombreamentos com tal fator variavel (de
zero a 0,85 durante todo o ano), e com grandes variagdes mesmo no periodo
de uma unica estagao.

Enquanto bancos de dados mais completes sobre as propriedades fisicas de
janelamentos nao estiverem disponiveis, o emprego de aproximagoes e
inexoravel. Este e o caso da utilizagao do Coeficiente de Sombreamento no

15 Em um trabalho de analise da dependence angular das propriedades oticas de vidros,
PURLER (1991) coloca o centra de comprimentos de onda da radiagao visivel em 0,575 pm e
da radiagao solar, em 0,898 pm.
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lugar do Coeficiente de Ganho de Calor Solar ou do Fator de Sombreamento,
com registros muito mais escassos.

Para aplicar a metodologia, entao, o projetista devera empregar valores como
os da tabela acima em programa de computador, a partir das equagoes que
deram origem a equagao (3.38). 0 tipo de programa mais adequado parece
ser as planilhas eletronicas, utilizadas tambem por RUNDQUIST (1991a) para
estimativas anuais de energia com interagao entre iluminagao e resfriamento,
nao havendo necessidade de programas complexos de simulagao, a nao ser
que outros componentes de carga termica tambem estejam sob enfoque.

3.5. COLETORES SOLARES PARA AQUECIMENTO DE AGUA

Em varies paises, os coletores solares para aquecimento de agua foram muito
pesquisados, consistindo o trabalho de DUFFIE; BECKMAN (1991) em estudo
profundo do tema e na referenda bibliografica mais citada por outros
pesquisadores.

No percurso em que a presente pesquisa se propos a seguir, nao se trata de

realizar estudo especifico de sombreamento automatico como coietor solar, o
que consistiria em outro trabalho. Todavia, e necessario mencionar alguns
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topicos de concepgao de um coletor, que influem no seu rendimento16,
parametro que e estimado como uma referenda no proximo capitulo.

A tendencia da avaliagao de desempenho de coletores solares parece ser a
divisao em ensaios diferentes conforme o tipo do coletor, ou seja, o
estabelecimento de diversas metodologias. A colocagao ou nao de placa de
cobertura (geralmente vidro), por exemplo, enquadra os coletores em tipos
diferentes.

A placa de cobertura visa realizar o efeito estufa, uma vez que a radiagao
emitida pela placa absorvedora, que possui elevados comprimentos de onda,
pode ser refletida novamente para o interior e, alem disto, a colocagao de mais
placas de cobertura reduz o coeficiente de convecgao neste local, reduzindo
as perdas de calor para o ambiente.

MATH UR (1990) recomenda explicitamente a colocagao de mais de uma
placa, para a melhoria do desempenho do coletor. Em sua pesquisa, o autor
utilize refrigerante (R-11) como fluido de trabalho, o que pressupoe mudanga
de fase, aumento de complexidade e de custos. Sao alterados o numero de
placas de cobertura (uma ou duas, de vidro) e o angulo de inclinagao do
coletor em relagao ao piano horizontal (40 ou 50°). Nestas condigoes, onde e
de maior interesse a radiagao incidente no piano horizontal, sao obtidos

16 Muitos autores empregam “eficiencia”, que foi aqui preterida apenas para evitar confusoes.
Ha uma contradipao terminologica com a “eficacia luminosa”.
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rendimentos maximos horarios ligeiramente superiores a 60% para duas
placas e inferiores a 50% para uma.

Para o usuario, antes da consideragao do numero de placas de cobertura, e
importante saber qual e o piano em que o coletor sera instalado. Os pianos
dos telhados em habitagdes existentes (orientagao), por exemplo, nem sempre
sao adequados a obtengao do melhor desempenho do coletor, mesmo com a
escolha de desempenhos sazonais ou anuais.

Assim, a procura do melhor rendimento do coletor, atraves de colocagao de
mais de uma placa de cobertura, consiste em estudo secundario perante o
conhecimento de outros aspectos sistemicos, entre os quais podem ser
citados:
• necessidades do usuario:

quantidade de agua aquecida,

em

determinado intervalo de temperatures e com escolha do periodo do
ano de melhor desempenho;
• condigdes climaticas do local: radiagdes, ventos e temperaturas;
• piano de instalagao (local, no caso dos coletores fixos);

• projeto do armazenamento de agua aquecida;
• manutenabilidade (remogao das placas de cobertura para limpeza,
eventual

pintura da placa absorvedora e outros reparos de

tubulagoes, recipientes e acessdrios).
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Possivelmente, por questoes de custo, clima e manutengao (acessibilidade),
coletores sem placa de cobertura podem ser mais adequados em situagoes

especificas. SOLTAU (1992) desenvolve uma metodologia para avaliagao do
desempenho termico deste tipo de coletor, de onde podem ser extraidas
tambem informagdes tecnicas e economicas para analise de sua viabilidade.
SPEARS; WALDIN (1984) apresentam consideragoes semelhantes para outro
tipo de coletores, onde e utilizado fluido de trabalho de duas fases.

Apesar de variagoes tipoldgicas nos coletores solares pianos serem frequentes
na literatura, os mais simples ainda sao vistos com reserves neste pais, seja
porque foram imaginados para realizar todo o aquecimento de agua e nao

apenas o pre-aquecimento, seja por falhas de instalagao, circulagao e
armazenamento. Depois de fracassos, o tipo de automagao de coletores, que e
estudado neste trabalho, devera passar por dificuldades maiores.

A automagao dos coletores pode se referir ao controle da circulagao do fluido
de trabalho, em fungao de condigoes climaticas e da temperature da agua
armazenada, ou ao movimento do sistema, que e a de interesse nesta
pesquisa. A colocagao de eixos rastreadores do sol (urn ou dois) em coletores
visa a minimizagao dos angulos de incidencia da radiagao direta.

Apesar das ressalvas, a automagao do movimento dos coletores pode nao
consistir em uma realidade muito distante, pois segundo ATTALAGE; REDDY
(1992), “uma vez que os sistemas de rastreamento geralmente sao de custo
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muito inferior ao do painel coletor, esta modalidade permite a radiagao solar
incidente ser coletada mais eficientemente”. Entretanto, deve-se ter em conta
que, em series de paineis de movimento automatico, ocorre o sombreamento
de um por outro, em determinados periodos do dia e com variagoes ao longo
do ano, o que torna a simulagao do desempenho energetico em computadores

mais complexa.

Para os coletores convencionais, MINNERLY; KLEIN; BECKMAN (1990)
resumem os metodos de avaliagao de desempenho a dois: o de curta duragao,
proposto por ASHRAE-93 (1986), que se tornou uma norma aceita nos EDA, e
os de simulagao em computador ou de correlagao de desempenho17,
possuindo todos suas limitagoes.

0 metodo da ASHRAE-93 e de aplicagao interna em arranjo que reproduz
condigoes climaticas e utilize dia tipico de aquecimento de agua, obtendo-se
reprodutibilidade de testes. Se os parametros do coletor (coeficientes de

ganhos e perdas) sao conhecidos, a energia absorvida pelo coletor para uma
determinada radiagao pode ser estimada.

Se os parametros nao sao

conhecidos, e empregado simulador solar movel, de lampadas de alta
intensidade. 0 rendimento e obtido atraves da integragao da energia liberada
na agua quente, no dia de teste, monitorando-se temperatures de entrada e
safda e vazao em intervales de dez minutos18.

17 Os mais citados sao o TRNSYS e o f-chart, respectivamente.
18 A limitagao deste metodo, segundo MINNERLY; KLEIN; BECKMAN (1990), e a obtengao de
resultado parcial, porque nao representa o desempenho que o usuario espera de um sistema
instalado em um determinado local, que e fungao das condigoes climaticas especlficas.
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Assim, para uma estimative simples do rendimento instantaneo de urn coletor

em condigdes externas, podem ser empregadas as equagdes a seguir.

8,=mxC,x(%-%)

(3.41)

onde:
Qu: energia util fomecida pelo coletor por unidade de tempo (kcal/h);
Cp: calor especifico a pressao constante (kcal/kg0 C);
Ts: temperature da agua na entrada do coletor (° C);
Ts: temperature da agua na saida do coletor (° C);

E depois empregar a equagao do rendimento propriamente dita, de acordo
com DUFFIE; BECKMAN (1991):

(3.42)

onde:
Ac: area do coletor em m2 (bruta, de placa absorvedora,..., a especificar);
/,: radiagao incidente total (W/m2);
dt intervalo de integragao.

Em ensaios de curta duragao, devem ser considerados tres caracteristicas do
coletor: a constante de tempo, a radiagao crftica e angulos de incidencia. A

Acrescentam qua o sistema TRSYNS de simulagao anual considera componentes como
coletores, tanques de armazenamento, bombas e controles, mas nao dispensando os
experimentos para a avaliagao de quatro parametros: area do coletor, volume de
armazenamento, coeficientes globais de ganhos e perdas.
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constants de tempo e definida por (DUFFIE; BECKMAN, 1991, p. 311) como “o
tempo requerido para que o fluido que deixa o coletor alterar de 1/e (0,368) do
seu estado inicial para o estado de regime permanents depois de mudanga na
radiagao incidents ou na temperature do fluido de entrada °.

Urn dos metodos de determinagao da constants de tempo e o sombreamento
brusco do coletor em regime permanente e medigao da queda de temperature

da agua de saida e do intervalo de tempo necessario pare que atinja 36,8% do
estado inicial. Constantes de tempo medias de coletores variam de 1 a 10
minutos, segundo SUEHRCKE; McCORMICK (1992). Porem, em testes em
condigoes externas, e muito diflcil obter regime permanente, dada a variagao
da radiagao incidents.

No que se refers a radiagao crltica, deve-se levar em conta nos testes que a
energia util coletada e a diferenga entre a energia absorvida e as perdas,
havendo, entao, uma intensidade minima necessaria de radiagao para que o
coletor produza energia util, sob determinadas condigoes de temperature
ambiente externa e de ventos.

Assim, para teste externo, sem constants de tempo e radiagao crltica
determinadas para urn coletor, e conveniente aumentar a seguranga com a
adogao de intervalos maiores de exposigao, para avaliagao de seu rendimento
instantaneo, o que pode eliminar a primeira incognita. Quanto a segunda, a
realizagao do teste sob ceu claro ou parcialmente encoberto atenua seu efeito.
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Alem disto, no que se refers aos angulos de incidencia da radiagao direta,
DUFFIE; BECKMAN (1991) propoem a realizagao de teste externo em torno de
12:00 horas (tempo solar, comentado adiante), quando sao obtidas incidences
aproximadamente normals em coletores fixos instalados em pianos inclinados.
Adotando-se tais premissas, para coletores verticals em fachada Oeste,
parece evidente que o teste deve ser realizado no periodo vespertine.

Com o desenvolvimento, neste item, de consideragdes de carater mais
qualitative e cuidados no teste do rendimento instantaneo de coletores solares,
espera-se que erros sejam reduzidos com a adogao de resultados de dias

tipicos.

3.6. PESQUISA EXPERIMENTAL

0 arranjo experimental descrito neste item foi montado para o estudo
comparative dos consumes de energia de sistema de iluminagao ajustavel e de
resfriamento de ar, quando o sombreamento de uma janela e modificado. Dois
sombreamentos foram escolhidos para ensaios: o proprio vidro claro
(espessura de 4 mm),

denominado aqui

“vidro de

sombreamento externo de movimento automatico.

referenda"

e

urn
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0 sombreamento automatico nao exige intervengao no janelamento existente,
que e constituido do vidro de referenda com esquadrias de PVC.
Janelamentos de vidros multiples e/ou especiais como altemativas de ensaios,
sendo estes ultimos mais raros no pais, exigiriam grandes esforgos com
pequenos resultados, na medida em que as condigoes de ensaio possuem
detalhes especfficos que deveriam ser eliminados em urn programa nacional
normalizado, em escala, de desempenho energetico de janelamentos.

As atividades experimentais desta pequisa foram efetuadas na Torre de
Ensaios do Laboratorio de Sistemas Prediais do Departamento de Engenharia
de Construgao Civil da Escola Politecnica da Universidade de Sao Paulo. Esta
torre e mostrada na Fig. 3.13.

0 edificio foi construido em alvenaria estrutural, possuindo urn pavimento
terreo com uma caixa de agua, seis pavimentos tipo e o mais elevado, que
tambem comporta uma caixa de agua, com bombas de recalque entre a inferior
e a superior. Sendo os pavimentos tipo semelhantes, foram escolhidos dois
deles para realizagao dos ensaios, de modo a evitar interferences mutuas, ja
que havia urn unico local para instalagao dos aparelhos de resfriamento de an
o pogo do elevador que nao se comunica diretamente com o exterior, mas
apenas indiretamente.
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3.6.1. PAVIMENTOS DE ENSAIOS

Foram preparados dois pavimentos para realizagao dos ensaios, sendo que

um deles serve apenas como referenda (n° 5) e o outre sofre modificagoes no
sombreamento de uma janela (n° 3). A planta do pavimento 3 mostrada na Fig.
3.14
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Fig. 3.14 Pavimento tipo para ensaio

Como pode ser observado na Fig. 3.14, cada pavimento possui duas janelas,
uma Oeste-Oeste-Norte e outra Leste-Leste-Sul (denominadas doravante
janela Oeste e Leste, respectivamente). Esta ultima nao sofre modificagoes
durante os experimentos, mesmo porque constitui parte dos objetivos a

verificagao da possibilidade de avaliagao experimental de uma janela em
edificio existente sem alteragao

das demais.

Alem

disto,

dadas

as

teoricamente sofriveis condigoes de iluminagao natural no edificio, segundo os
criterios discutidos anteriormente, esta janela constitui urn tipo de contribuigao
“permanente”.

Os pavimentos possuem shafts para passagem de tubulagoes de ensaios em
geral, que tiveram de ser vedados durante esta pesquisa, a fim de evitar trocas
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de ar que inviabilizariam qualquer medigao de consume de energia pelos
aparelhos de resfriamento. A Fig. 3.15 e uma fotografia que mostra o interior
do pavimento 3, com dois shafts e varios instruments utilizados,.

A direita e acima, na figure anterior, aparecem o amplificador de sinal e o
controle manual do sistema de iluminagao ajustavel, que pertencem ao
esquema mostrado na Fig. 3.5. Na vedagao do shaft, encontram-se os
transdutores de potencia de iluminagao (superior) e de tensao de uma celula
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fotovoltaica (inferior). 0 transdutor de potencia do aparelho de resfriamento,
que nao aparece na fotografia, e semelhante ao de iluminagao. Dentro da
esfera negra no centra do pavimento, esta alojado um sensor de temperature
ambiente.

A nivel de detalhe de instrumentagao a ser discutido, interessa o sensor de luz
do sistema de iluminagao ajustavel mostrado em primeiro piano na Fig. 3.16.
Em segundo piano, aparece o recipiente do sensor de umidade.

0 sensor de luz se encontra na base do cilindro chanfrado na figura seguinte,
onde aparece tambem um diodo emissor de luz (vermelho), indicando a
realizagao de ajuste (potencia menor do que a maxima).

A instrumentagao do pavimento 5 e identica a do 3, exceto quanto a iluminagao

fixa e a dois sensores de temperature: no primeiro e medida a temperature do
vidro da janela com um sensor de superficie e, no segundo, um sensor esta
acoplado ao sombreamento automatico para medigao da temperature da agua
de saida. Outro sensor semelhante a este ultimo, para medigao da temperature
da agua de entrada, esta localizado no pavimento 4. A aferigao desta
instrumentagao e outros detalhes sao comentados no proximo capitulo.

