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INTRODUÇÃO:  

O sombreamento é uma estratégia bioclimática eficaz para edificações localizadas em climas tropicais. As 
varandas são elementos fixos de sombreamento que funcionam como uma marquise para o pavimento inferior. Se 
apropriadamente inseridas projetadas, apresentam potencial para reduzirem a incidência de radiação solar direta 
e para agirem como difusoras de iluminação natural (LOCHE et al., 2021). Apesar de ser um elemento tipicamente 
utilizado em edificações residenciais, o uso de varandas em edificações de escritórios tem crescido 
significativamente, como mostram Pereira e Neves (2018) e Manoel e Neves (2017). Esse estudo tem como 
objetivo investigar a influência do uso de varandas no desempenho luminoso de um edifício de escritórios 
localizado na cidade de São Paulo, SP, através de ensaios experimentais em modelos de escala reduzida 
considerando condições de céu real. 

METODOLOGIA: 

O presente trabalho consiste em uma pesquisa de caráter experimental, fundamentada em estudo de caso. O 
método consistiu em quatro etapas, detalhadas a seguir: 

1. Definição do modelo de referência e dos cenários  

O modelo de referência foi previamente desenvolvido por Loche et al. (2021) baseado em um banco de dados 
desenvolvido por Neves et al. (2017) e detalhado por Pereira e Neves (2018), composto por 153 edificações de 
escritórios que operam em modo misto, localizadas na cidade de São Paulo (Figura 1). 

Figura 1: Modelo representativo - edifício de escritório de modo misto 

  

(a) Vista axonométrica (b) Planta-baixa do pavimento tipo 

Fonte: Loche et al. (2021) 

Visando avaliar o impacto das varandas no desempenho luminoso das salas de escritórios, definiu-se como 
parâmetros variáveis a presença e ausência de varandas nas salas de escritório, localizadas em diferentes 
orientações solares (Norte, Sul, Leste e Oeste), totalizando oito cenários.  
 
2. Desenvolvimento do modelo em escala reduzida 



 

XXX Congresso de Iniciação Científica da UNICAMP – 2022 2 

Para a construção do modelo representativo em escala reduzida, foi definido que a maquete seria composta pelo 
pavimento tipo em escala 1:20, de modo a obter o nível de detalhamento necessário e permitir o manuseio do 
modelo durante os experimentos. Para planejar as peças e os encaixes da maquete e identificar a quantidade de 
material necessária para a montagem do modelo, um protótipo computacional foi previamente desenvolvido.  

Para proporcionar sustentação ao modelo, a base da maquete foi feita em duas folhas de MDF 9mm, de modo a 
criar sulcos para o encaixe das paredes. Inicialmente, para o ensaio teste, as demais peças da maquete como 
cobertura e paredes internas e externas foram construídas com papel FOAM 5 mm. Ao notar que, durante o ensaio 
teste, o material sofreu deformações e ocasionou o descolamento das superfícies e escapamento de luz para o 
interior das salas em análise, o material foi substituído por MDF de 3mm para o ensaio final. As varandas foram 
desenvolvidas para serem móveis, a fim de possibilitar o ensaio dos modelos considerando sua presença ou 
ausência na fachada. O centro da maquete foi encaixado na mesa de suporte de modo a possibilitar uma eficiente 
movimentação da maquete para avaliar as diferentes orientações solares (Figura 2). 

Figura 2: Modelo em escala reduzida 

 
  

(a) Maquete em MDF (b) Maquete posicionada no local do ensaio (c) Maquete fixa ao centro da mesa 

 
Com a limitação de apenas seis sensores Li-Cor disponíveis para uso, definiu-se que estes seriam 
estrategicamente posicionados em duas salas de escritórios do modelo físico. Dessa forma foi possível posicionar 
as salas em quatro orientações solares ao rotacionar a maquete em 90 graus. Os sensores foram posicionados a 
3,75 cm do piso (equivalente à altura de 75 cm do plano de trabalho no modelo em escala real), de forma a medir 
o nível de iluminância na altura do plano de trabalho (ABNT, 2013a) (Figura 3). 
 
Figura 3: Posicionamento dos sensores dentro da maquete.  

 
           

(a) Planejamento do posicionamento dos sensores na maquete virtual (b) Execução do posicionamento dos sensores 

Fonte: os autores 

3. Ensaios de iluminação natural 

3.1 Local do ensaio  

Para a realização dos ensaios, um local sem obstruções do entorno foi escolhido na Faculdade de Engenharia 
Civil, Arquitetura e Urbanismo da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), onde o modelo foi posicionado 
a céu aberto (Figura 4). 
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Figura 4:  Local onde os ensaios foram realizados 

   

(a) Vista aérea do local selecionado para 
os ensaios 

(b) Local selecionado para os ensaios. (c) Entorno do local selecionado 
para os ensaios 

Fonte: os autores 

3.2 Equipamentos e sensores 

Como um céu real está em constante mudança e raramente é o mesmo para diferentes horas do dia, a posição do 
sol, a cobertura do céu por nuvens e dados de luminância e iluminância do exterior foram monitorados a partir de 
medições realizadas com luxímetro e luminancímetro e imagens do céu no momento das medições foram 
registradas por uma câmera com lente “olho de peixe”. A iluminância no interior das salas foi medida a partir de 
seis sensores Li-cor (três em cada sala). Concomitantemente, um luminancímetro foi posicionado a céu aberto, em 
área sem obstruções do entorno, para registro das condições externas de disponibilidade de luz natural, a serem 
utilizadas como referência.  

3.3 Experimentos 

Para garantir a qualidade dos dados ensaiados, dois ensaios de iluminação natural foram conduzidos. O primeiro 
ensaio, considerado como teste foi realizado no dia 28/04/2022 e o segundo, considerado como ensaio final, no 
dia 07/07/2022. O ensaio teste foi fundamental para a compreensão do manuseio dos equipamentos utilizados e 
para o entendimento do funcionamento, na prática, de um ensaio de iluminação natural. O ensaio teste permitiu 
um melhor planejamento do ensaio final e da confecção de um modelo em escala reduzida mais eficiente. 

Para ensaiar todos os oito cenários definidos em frequência horária, quatro etapas foram desenvolvidas para a 
condução do ensaio. Durante os ensaios, a maquete foi modificada a cada quinze minutos (girando-a para 
diferentes orientações solares e adicionando e removendo as varandas), como ilustra a figura 4. Assim, a 
distribuição interna de iluminação natural foi medida a cada hora do dia, das 08 h às 17:45 h, para cada um dos 
oito cenários propostos, visto que no dia 07/07/2022, o pôr do Sol aconteceu às 17:37 na cidade de Campinas.  

Figura 5: Diagrama das quatro etapas a serem ensaiadas no período de uma hora 

 

Fonte: os autores 

4. Análise dos resultados 

Os dados de iluminância foram coletados pelos sensores localizados nas salas de escritórios a cada minuto. 
Esses dados foram interpretados a partir de médias calculadas para um intervalo de 15 minutos (tempo de 
medição de cada cenário) e organizados em gráficos de isolinhas.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

Ao adicionar as varandas na sala de escritórios localizada a norte, nota-se redução da iluminância no interior das 
salas para os três sensores. Entre 17:15 h e 17:30 h ocorreu a maior porcentagem de redução, quando a adição 
de varandas diminuiu em 69% os valores de iluminância no interior da sala. Um crescimento desproporcional nos 
níveis de iluminância no interior da sala é notado às 16 horas nos sensores frontal e intermediário, devido à sua 
exposição à radiação solar direta, o que não ocorreu com o sensor posterior.  

Figura 6: Sala de escritório Norte 

   

(a) Sensor frontal (b) Sensor intermediário (c) Sensor posterior 

Para a sala Sul, nota-se a redução da iluminância no interior das salas ao adicionar as varandas nos modelos para 
os três sensores, com exceção do período das 13 h. Entre 17:15h e 17:30h ocorreu a maior porcentagem de 
redução da iluminância no interior da sala, quando a adição de varandas diminuiu em 62% os valores de iluminância 
no interior da sala. 

Figura 7: Sala de escritório Sul 

   

(a) Sensor frontal (b) Sensor intermediário (c) Sensor posterior 

Ao adicionar as varandas na sala de escritório localizada a leste, é possível notar a redução da iluminância no 
interior da sala para todos os sensores, com exceção do período das 11:00h às 13:00h. Entre 14:45 e 15:00h 
ocorreu a maior porcentagem de redução, quando a adição de varandas diminuiu em 32% os valores de iluminância 
no interior da sala. Um crescimento desproporcional nos níveis de iluminância no interior da sala é notado às 16 h 
no sensor frontal, devido à sua exposição à radiação solar direta, o que não ocorreu com os demais sensores.  

Figura 8: Sala de escritório Leste 

   

(a) Sensor frontal (b) Sensor intermediário (c) Sensor posterior 
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A adição de varandas na sala de escritório localizada a oeste ocasionou a redução da iluminância no interior das 
salas em todos os horários medidos, com exceção do período das 10:15 h às 11:15 h e 13:15 h às 13:45 h, para 
os três sensores. Entre 09:15 h e 09:30 h ocorreu a maior porcentagem de redução, quando a adição de varandas 
diminuiu em 40% os valores de iluminância no interior da sala. Um crescimento desproporcional nos níveis de 
iluminância no interior da sala é notado às 8:30 h no sensor frontal, devido à sua exposição à radiação solar direta, 
o que não ocorreu nos os demais sensores.  

Figura 9: Sala de escritório Oeste 

   

(a) Sensor frontal (b) Sensor intermediário (c) Sensor posterior 

CONCLUSÕES: 

A adição de varandas apresenta maior impacto na redução da iluminância no interior das salas de 
escritórios quando localizadas a norte e sul, variando entre 60% e 70% de redução. Portanto, apesar da adição de 
varandas ocasionar uma quantidade significativa de redução na iluminância no interior das salas, as varandas não 
geram um efeito negativo na disponibilidade de iluminação natural, uma vez que os resultados de iluminância 
obtidos para os cenários com varandas continuam superiores ao mínimo limite indicado pela norma de iluminação 
de ambientes de trabalho (ABNT, 2013), que para o plano de trabalho de um ambiente de escritório é de 300 lux. 
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