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APRESENTAÇÃO 

 O presente estudo avalia o impacto sobre a avifauna da 

utilização de vidros e espelhos nas fachadas de prédios pela construção civil, 

mencionando especificamente, como exemplo, o edifício sede da Procuradoria 

Geral da República, localizada no Setor de Autarquias Federais Sul, em 

Brasília. 

COLISÕES DE AVES COM VIDROS 

Aves e humanos veem o ambiente de formas diferentes, e 

compreendem a informação visual também de maneira distinta. Na análise do 

impacto de ambientes construídos sobre a avifauna, devem-se levar em conta 

os seguintes fatores (Martin, 2011): 

“1. Os olhos das aves e dos humanos diferem em diversos 

parâmetros, e não é possível extrapolar a percepção visual de 

perigo dos homens para a percepção dos pássaros; 

2. Quando em voo, algumas aves podem ser cegas em 

relação ao que está à frente, inclinando a cabeça para observar 

o solo, sem olhar na direção do deslocamento; 

3. A visão frontal das aves não é de alta resolução (essa 

existe no campo lateral da visão); 

4. A visão frontal das aves pode ser ajustada para a 

detecção de movimento e extração de informação no campo de 

voo, em vez de apreensão de detalhes do ambiente; 

5. Aves provavelmente empregam a visão lateral para 

detectar outras aves, encontrar alimento e monitorar 

predadores, o que pode ser mais importante que prestar 

atenção à frente quando voando em espaços abertos; 

6. Aves, quando voam em espaços abertos (isto é, fora de 

florestas densas), não preveem obstáculos mesmo quando 

olham para a frente, uma vez que não evoluíram em contato 

com artefatos humanos, como prédios, linhas de transmissão 

ou turbinas eólicas; 

7. Aves tem uma gama limitada de velocidades de voo que 

podem ser usadas para ajustar o ganho de informação em 

condições de baixa visibilidade (por exemplo, com chuva, 

neblina ou pouca luz).” 

Dada a dificuldade de identificar vidros como obstáculos, uma 

grande quantidade de acidentes vitimam as aves em ambientes urbanos. As 
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estimativas de mortalidade por impacto com vidros variam entre 365 a 988 

milhões por ano nos Estados Unidos, e entre 16 e 42 milhões por ano no 

Canadá (Machtans et al., 2013, Klem, 2014, Loss et al., 2014). Essas mortes 

são causadas, principalmente, por hemorragias intracranianas (Veltri & Klem, 

Jr., 2005), e, exceto pela perda de hábitats, configuram a maior causa de 

mortalidade de aves no mundo (Figura 1) (Erickson et al., 2005). 

Em termos globais, a perda de hábitats é a maior causa isolada 

de mortalidade de aves, seguida pelo impacto das áreas construídas. 

Somando-se todas as colisões com estruturas construídas, quase três quintos 

das fatalidades são causados por prédios (58,2%), linhas de transmissão 

(13,7%), torres de comunicação (0,5%) e turbinas eólicas (0,003%). Predação 

por gatos domésticos é a terceira maior causa (10,6%), e automóveis, a quarta 

(8,5%) (Erickson, 2005). 

Cada espécie de ave, em função dos hábitats que utiliza, das 

características físicas do animal, do tipo de voo e do próprio comportamento, 

apresenta maior ou menor risco de sofrer esses acidentes. Em um estudo com 

243.103 colisões de 188 espécies da América do Norte, concluiu-se que 

migrantes noturnos têm maior probabilidade per capita de atingir estruturas 

feitas pelo homem do que aves residentes no local ou migrantes diurnos 

(Arnold & Zink, 2011). Algumas estruturas em particular são causa constante 

de mortalidade, como, por exemplo, uma torre de TV monitorada por 38 anos, 

com uma média anual de 420 colisões. Há indícios de que aves residentes são 

realmente menos suscetíveis a colidir com painéis de vidro, aprendendo a 

evitá-los, ao passo que animais em migração são significativamente mais 

propensos a acidentes desse tipo (Sabo et al., 2016). 
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Figura 1 – Mortalidade anual estimada de aves excetuando-se perda de hábitats 

 

Fonte: (elaboração própria, com dados de Erickson et al., 2005, dados de mortalidade por aeronaves e 
turbinas eólicas omitidos por representarem menos de 0,01%). 

Não obstante, mesmo aves residentes são passíveis de colisão 

e morte. Estudo realizado no Museu do Caraça, Minas Gerais, constatou que 

aves florestais são as que sofrem acidentes com mais frequência nas fachadas 

envidraçadas das ruínas do Museu do Colégio, concluindo que, por se localizar 

no interior da Reserva Particular do Patrimônio Natural Santuário do Caraça, o 

prédio (cuja preservação incluiu a implantação de 408,5m² de painéis de vidro) 

interrompe um corredor de vegetação, e as aves de ambientes florestais não 

reconhecem como obstáculos os reflexos nos vidros (Santos et al., 2017). 

O Muhlenberg College, na Pensilvânia, Estados Unidos, 

mantém um banco de dados global com atualização constante sobre a 

mortalidade de aves por colisões contra vidraças, permitindo recuperação dos 

registros por país1. Utilizando-se esse banco de dados e as espécies de aves 

registradas no Distrito Federal, compilou-se a tabela 1, que indica também as 

                                            
1 https://www.muhlenberg.edu/main/academics/biology/faculty/klem/aco/Bird-window.html 

https://www.muhlenberg.edu/main/academics/biology/faculty/klem/aco/Bird-window.html
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aves cuja mortalidade foi constatada no prédio da Procuradoria Geral da 

República (com dados de Marini & Camargo, 2005). 

Tabela 1 – Aves do Distrito Federal2 com registros de mortalidade por colisões com 

vidros3; constatação de mortalidade no prédio da Procuradoria Geral da República 

segundo Marini & Camargo (2005). Elaboração própria com dados das fontes citadas. 

Família/Espécie Nome Vernacular PGR 

Accipitridae   

Accipiter striatus gavião-miúdo  

Rupornis magnirostris gavião-carijó x 

Apodidae   

Chaetura meridionalis andorinhão-do-temporal  

Streptoprocne zonaris taperuçu-de-coleira-branca  

Caprimulgidae   

Chordeiles nacunda corucão  

Hydropsalis torquata bacurau-tesoura  

Lurocalis semitorquatus tuju  

Nyctidromus albicollis bacurau  

Setopagis parvula bacurau-chintã  

Systellura longirostris bacurau-da-telha  

Columbidae   

Columba livia pombo doméstico x 

Columbina squammata fogo-apagou x 

Columbina talpacoti rolinha-roxa x 

Leptotila rufaxilla juriti-gemedeira  

Leptotila verreauxi juriti-pupu  

Patagioenas picazuro asa-branca x 

Patagioenas speciosa pomba-trocal  

Zenaida auriculata avoante  

Corvidae   

Cyanocorax cristatellus gralha-do-campo x 

Cotingidae   

Pyroderus scutatus pavó  

Cuculidae   

Coccyzus americanus papa-lagarta-de-asa-vermelha  

Coccyzus melacoryphus papa-lagarta-acanelado  

Crotophaga ani anu-preto  

Crotophaga major anu-coroca  

Dromococcyx pavoninus peixe-frito-verdadeiro  

Guira guira anu-branco  

                                            
2 http://www.wikiaves.com.br/especies.php?t=e&e=DF 
3 

https://www.muhlenberg.edu/media/contentassets/pdf/academics/biology/faculty/klem/Brazil%209May20
18.pdf 

http://www.wikiaves.com.br/especies.php?t=e&e=DF
https://www.muhlenberg.edu/media/contentassets/pdf/academics/biology/faculty/klem/Brazil%209May2018.pdf
https://www.muhlenberg.edu/media/contentassets/pdf/academics/biology/faculty/klem/Brazil%209May2018.pdf
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Família/Espécie Nome Vernacular PGR 

Piaya cayana alma-de-gato  

Tapera naevia saci  

Estrildidae   

Estrilda astrild bico-de-lacre  

Fringillidae   

Euphonia violacea gaturamo-verdadeiro  

Furnariidae   

Furnarius rufus joão-de-barro x 

Hirundinidae   

Pygochelidon cyanoleuca andorinha-pequena-de-casa x 

Icteridae   

Gnorimopsar chopi pássaro-preto x 

Mimidae   

Mimus saturninus sabiá-do-campo x 

Nyctibiidae   

Nyctibius griseus mãe-da-lua  

Parulidae   

Geothlypis aequinoctialis pia-cobra  

Passerellidae   

Zonotrichia capensis tico-tico  

Passeridae   

Passer domesticus pardal  

Psittacidae   

Alipiopsitta xanthops papagaio-galego x 

Amazona aestiva papagaio-verdadeiro  

Aratinga auricapillus jandaia-de-testa-vermelha  

Rhynchocyclidae   

Mionectes rufiventris abre-asa-de-cabeça-cinza  

Strigidae   

Aegolius harrisii caburé-acanelado  

Asio clamator coruja-orelhuda  

Asio stygius mocho-diabo  

Athene cunicularia coruja-buraqueira  

Megascops choliba corujinha-do-mato  

Thraupidae   

Coereba flaveola cambacica  

Sicalis flaveola canário-da-terra  

Sporophila caerulescens coleirinho  

Tangara cayana saíra-amarela  

Paroaria coronate cardeal x 

Tangara sayaca sanhaçu-cinzento  

Tersina viridis saí-andorinha  

Volatinia jacarina tiziu  

Tityridae   
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Família/Espécie Nome Vernacular PGR 

Pachyramphus validus caneleiro-de-chapéu-preto  

Trochilidae   

Amazilia fimbriata beija-flor-de-garganta-verde x 

Amazilia lactea beija-flor-de-peito-azul  

Amazilia versicolor beija-flor-de-banda-branca  

Anthracothorax nigricollis beija-flor-de-veste-preta  

Aphantochroa cirrochloris beija-flor-cinza  

Calliphlox amethystina estrelinha-ametista  

Chlorostilbon lucidus besourinho-de-bico-vermelho  

Chrysolampis mosquitus beija-flor-vermelho  

Colibri serrirostris beija-flor-de-orelha-violeta  

Eupetomena macroura beija-flor-tesoura x 

Florisuga fusca beija-flor-preto  

Heliomaster squamosus bico-reto-de-banda-branca  

Hylocharis chrysura beija-flor-dourado  

Phaethornis pretrei rabo-branco-acanelado  

Troglodytidae   

Troglodytes aedon corruíra x 

Trogonidae   

Trogon surrucura surucuá-variado  

Turdidae   

Turdus amaurochalinus sabiá-poca  

Turdus leucomelas sabiá-branco x 

Turdus rufiventris sabiá-laranjeira x 

Tyrannidae   

Elaenia mesoleuca tuque  

Elaenia parvirostris guaracava-de-bico-curto  

Elaenia spectabilis guaracava-grande  

Machetornis rixosa suiriri-cavaleiro  

Myiarchus ferox maria-cavaleira  

Myiodynastes maculatus bem-te-vi-rajado  

Pitangus sulphuratus bem-te-vi x 

Tyrannus savanna tesourinha x 

Tyrannus melancholicus suiriri x 

Tytonidae   

Tyto alba Suindara  

De 454 espécies de aves constatadas no Distrito Federal, 85 

têm registros de colisão fatal com vidros em diversas localidades do Brasil, e 

22 espécies comprovadamente colidem com o prédio da PGR (subestimativa, 

em função de que muitas colisões não fatais permitiram apenas identificação 

até o nível de família taxonômica). 
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PGR 

Um dos prédios icônicos de Brasília encontra-se no Setor de 

Autarquias Federais Sul, e sedia a Procuradoria Geral da República (figura 2). 

O conjunto encontra-se entre duas áreas degradadas de cerrado que são 

objeto de projetos de arborização, o Bosque dos Constituintes e o Bosque dos 

Tribunais, além dos terrenos desmatados com árvores de cerrado ao sul da 

Estrada Parque das Nações (via L4). 

As construções mais importantes do conjunto são duas 

edificações cilíndricas inteiramente envidraçadas (figura 3) que refletem muito 

bem o céu, as nuvens e as árvores circundantes. Esses dois edifícios possuem 

seis pavimentos, com esquadrias grandes e vidro espelhado. 

Entre julho de 2004 e junho de 2005, o Departamento de 

Zoologia da Universidade de Brasília avaliou as colisões de aves com os 

prédios da PGR4. Os pesquisadores anotaram data, hora, espécie da ave, 

efeito da colisão, bloco, fachada e altura da colisão. As colisões foram 

classificadas como morte, queda ao solo seguida de voo e sem queda ao solo 

seguida de voo (Marini & Camargo, 2005). 

  

                                            
4 Esse estudo, não publicado, foi requerido por meio da Lei de Acesso à Informação, protocolo PGR-

00198131/2018, e fornecido à Consultoria Legislativa em 04/06/2018. 
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Figura 2 – Localização da sede da PGR5 

 

Fonte: imagem utilizada em concordância com os Termos de Serviço adicionais do Google Maps/Google 
Earth). 
  

                                            
5 https://www.google.com/maps/@-15.8060111,-47.8633866,1127m/data=!3m1!1e3?hl=pt-BR 

https://www.google.com/maps/@-15.8060111,-47.8633866,1127m/data=!3m1!1e3?hl=pt-BR
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Figura 3 – Sede da Procuradoria Geral da República em Brasília, DF. 

 
Fonte: (foto do autor). 

A estimativa é de que ocorram 464 colisões por ano, resultando 

em 114 mortes (24,5%) de pelo menos 22 espécies de aves. Esses números 

são provavelmente uma subestimativa, em virtude do  sub-registro decorrente 

de consumo de aves mortas por predadores e da remoção pelo serviço de 

jardinagem. A maior parte das colisões (69,9%) envolveu pássaros de voo 

rápido (pombas, beija-flores e andorinhas). 

BIOTIC 

O Poder Executivo encaminhou ao Congresso Nacional o 

Projeto de Lei 4.186/2004, visando a alterar os limites do Parque Nacional de 

Brasília, ampliando-o em direção à porção noroeste do Distrito Federal, porém 

retirando uma parte a sudeste do traçado original, com o objetivo de instalar a 

Cidade Digital (parque tecnológico na área de informática, que é de interesse 

do governo local). 
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Nessa parcela excluída, próxima à Granja do Torto, foi 

construída a sede da BioTIC S/A, gestora do parque tecnológico, inaugurada 

em fevereiro de 2018. Ao sul, oeste e norte a região é circundada por unidades 

de conservação com vegetação e fauna de cerrado (Parque Nacional de 

Brasília e Reserva Biológica da Contagem (figura 4). 

O prédio recém-construído tem fachada parcialmente 

envidraçada (figura 5). Questionado sobre a existência de programa de 

monitoramento de avifauna, o Governo do Distrito Federal informou que 

inexiste qualquer iniciativa nesse sentido6. 

Embora todos os painéis de vidro representem risco para aves, 

os da BioTIC são mais escuros que os da PGR, e apresentam-se como um 

fundo mais contrastante com o céu, ao menos para a visão humana, que os 

vidros claros de outros prédios. Mesmo refletindo as nuvens e o céu, o prédio 

parece, em dias claros, uma mancha marrom-acinzentada na paisagem, o que 

pode servir como sinal de obstáculo em voo. 

                                            
6 Protocolo 00111000053201819; http://www.transparencia.df.gov.br 

http://www.transparencia.df.gov.br/
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Figura 4 – Localização do Parque Tecnológico de Brasilia7, ao centro da imagem (acima) e 
detalhe ampliado (abaixo) (imagens utilizadas em concordância com os Termos de Serviço 
adicionais do Google Maps/Google Earth). 

  

                                            
7 https://www.google.com/maps/@-15.7134532,-47.9129314,7590m/data=!3m1!1e3?hl=pt-BR  

https://www.google.com/maps/@-15.7134532,-47.9129314,7590m/data=!3m1!1e3?hl=pt-BR
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Figura 5 – Sede da BioTIC S/A, Parque Tecnológico de Brasília, DF. 

 

 
Fonte: (foto do autor). 

MEDIDAS MITIGADORAS EM USO 

Resultado da crescente bibliografia, certo número de opções 

para reduzir as colisões de aves com vidros. O Bird-Window Collision Group 

(Grupo de Colisão entre Aves e Vidros) do Muhlenberg College elaborou um 

pequeno guia de soluções que podem ser confeccionadas domesticamente8, 

ou contratadas junto a um prestador de serviços. São formas de obstrução 

visual que podem ser colocadas atrás, à frente ou sobre o próprio vidro, 

incluindo as mais evidentes, como cortinas, persianas e pintura. Há alternativas 

mais discretas para visão humana, como hachuras (padrões verticais, 

horizontais, diagonais ou pontilhados) feitas com fita adesiva, cordas, barras 

sólidas espaçadas, ou outros meios. Existem também alternativas comerciais, 

cujos custos foram comparados por Barros (2010) (tabela 2). 

                                            
8 

https://www.muhlenberg.edu/media/contentassets/pdf/academics/biology/faculty/klem/Deterrent%20Met
hods-2%20page-%2029March2018.pdf  

https://www.muhlenberg.edu/media/contentassets/pdf/academics/biology/faculty/klem/Deterrent%20Methods-2%20page-%2029March2018.pdf
https://www.muhlenberg.edu/media/contentassets/pdf/academics/biology/faculty/klem/Deterrent%20Methods-2%20page-%2029March2018.pdf
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Tabela 2 – Técnicas comerciais de proteção contra colisões de aves com vidros 
(elaboração própria, modificada de Barros, 2010). 

Produto U$ Efetividade Limitações 

Rede de proteção 61,14/m² 100% Difícil aplicação em grandes 
áreas; estética 

Collidscape 43,00/m² 100% Estética 
Ornilux 76,00/m² 75% Preço elevado 
BirdChase 225,00/un 75% Não pode ser instalado em áreas 

abertas; necessita de bateria 

Decalques em forma de aves de rapina também foram testados 

em diferentes situações, incluindo o Campus de Sorocaba da Universidade 

Federal de São Carlos (Brisque et al., 2017). Ao longo de um ano de testes, 

essa alternativa se mostrou parcialmente eficiente para evitar colisões com os 

vidros de prédios da universidade. Embora a mortalidade tenha-se reduzido, a 

diferença não foi estatisticamente significativa em termos de frequência de 

colisões, e os autores sugerem outras formas de intervenção. 

A explicação mais provável para a eficácia reduzida de se 

evitar colisões com silhuetas de predadores reside no fato de que a visão 

motora das aves, responsável por detectar ataques potenciais, depende do 

mecanismo acromático, que tem alta resolução temporal. Não é apenas a 

forma que importa, mas a aparição de surpresa, o movimento rápido e, 

possivelmente, uma sequência de imagens com propriedades estruturais que 

correspondem a sinais de alarme (Rössler et al., 2009). Uma silhueta estática 

no vidro provavelmente é interpretada pelas aves como um obstáculo estático, 

que pode ser contornado, e não uma ameaça da qual se deve fugir. 

Outro método advogado foi a de utilização de filmes ultravioleta 

nos vidros, quer pelos fabricantes, quer por consumidores que os coloquem em 

vidros já instalados. A expectativa é de que, por enxergarem em um espectro 

luminoso mais amplo que os humanos, essas películas sejam visíveis para as 

aves, porém não percebidas por nós, resguardando o aspecto estético dos 

painéis (Klem, 2014). Hastad & Ödeen (2014), no entanto, testaram a 

viabilidade da técnica com diferentes espécies de aves, e concluíram que 

películas ultravioletas em vidros funcionam apenas com alguns grupos de aves, 

chamadas UVS (ultraviolet sensitive – sensíveis ao ultravioleta, como gaivotas, 

papagaios e boa parte dos pássaros pequenos, pertencentes à infraordem 
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Passerida), e não com aves VS (violet sensitive – sensíveis ao violeta, a 

maioria das demais espécies). 

Klem (2008) reconhece que não há método universalmente 

eficiente para evitar o impacto de vidraças sobre aves, independentemente de 

tamanho, estrutura da construção, hora do dia, estação do ano ou condições 

de tempo. Apenas duas soluções parecem reduzir as colisões para espécies 

em geral: (1) alterações no ângulo dos vidros em relação à vertical, desde que 

sejam colocados em ângulos de 20 ou 40 graus (Klem et al., 2004), o que é 

impraticável em muitos casos, especialmente quando se trata de paredes de 

vidro, e (2) películas que tornem o vidro opaco para o observador externo, e 

transparente apenas para quem estiver dentro do prédio (Klem, 2009), 

alternativa que, esteticamente, parece ser rejeitada pelos construtores. 

Produtos comerciais, como janelas com sinal ultravioleta 

Ornilux Micado, não são totalmente eficazes, e podem, dependendo das 

condições, se mostrar mais letais que vidros convencionais. O equilíbrio entre 

luz interior, luz exterior, características ópticas do vidro (transparente, refletivo, 

ou com marcações UV), posicionamento do vidro, além das diferentes espécies 

de aves expostas às barreiras de vidro, influenciam na incidência de acidentes 

e na letalidade desses acidentes (Klem, Jr. & Saenger, 2013). 

Além de utilizar vidros e plásticos visíveis para aves, soluções 

duradouras devem incluir padrões que transformem as janelas em barreiras 

perceptíveis para as aves (Klem, 2015). A dificuldade é que as barreiras mais 

eficazes são perceptíveis também para humanos, e, por razões estéticas, tem-

se preferido as caras fachadas espelhadas (figura 6). Ainda assim, dificilmente 

se encontrará uma solução adequada para todas as espécies em uma dada 

localidade (Martin, 2011). 
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Prédios espelhados sem 
obstáculo visual 

Fachadas com estruturas à 
frente dos vidros 

  

  
Figura 6 – À direita, BioTIC (acima) e STF (abaixo); à esquerda, TCU (acima) e Anexo IV da 
Câmara dos Deputados (abaixo) (fotos do autor). 

INICIATIVAS MUNICIPAIS 

Normas construtivas são objeto de legislação de interesse 

local, conforme determina a Constituição da República, ou seja, do município 

ou do Distrito Federal, não cabendo à União ou aos estados estabelecer 

parâmetros para as edificações: 

Art. 30. Compete aos Municípios: 

I - legislar sobre assuntos de interesse local; 

.................................................................................................... 

Art. 32. ....................................................................................... 

§ 1º Ao Distrito Federal são atribuídas as competências 

legislativas reservadas aos Estados e Municípios. 

Nesse sentido, pelo menos em dois municípios já há iniciativas 

para restringir prédios espelhados e reduzir os impactos sobre a avifauna. 
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Araranguá/SC 

A Lei 3377/2015 dispõe sobre a utilização de vidros nas faces 

externas das edificações, de modo a não ameaçar a avifauna. Determina que 

as áreas envidraçadas contenham adesivos com silhueta de predadores, ou 

obstruções visuais como faixas, plantas, cortinas, persianas, móveis, etc., de 

modo a dissuadir as aves de tentar atravessá-las. 

Santos 

O Código de Edificações no município (Lei Complementar 

84/1993) foi alterado pela Lei Complementar 988/2017 para inclusão do artigo 

35-B, que veda a utilização de superfícies contínuas de vidro refletivo, 

excetuadas as que receberem tratamento que evite esse aspecto. 

CONCLUSÃO 

A construção de prédios modernos, com envelopes de vidro 

cobrindo a maior parte das fachadas, é uma característica da arquitetura do 

pós-guerra, quando o suprimento de energia em zonas urbanas deixou de ser 

um fator limitante, e a tecnologia de fabricação de vidros trouxe novos produtos 

ao mercado (Butera, 2005). Arquitetos como Le Corbusier e Frank Lloyd 

Wright, privilegiando a luz natural e os novos materiais construtivos, 

associaram indelevelmente os imensos painéis de vidro à modernidade, ao 

avanço da técnica. 

Para compensar a ineficiência energética dos vidros, foi 

necessário substituir a ventilação natural pelos sistemas artificiais de 

aquecimento e resfriamento prediais (ambos alternadamente, dependendo da 

estação do ano e da latitude geográfica). A tal ponto que, na União Europeia, 

os prédios são responsáveis por 40% da energia consumida e também 40% 

das emissões de CO2 (Soares et al., 2013). Nos Estados Unidos, 39% da 

energia é consumida pelos prédios (Sadineni et al., 2011). 

A esses impactos, soma-se a armadilha que os prédios 

envidraçados representam para a avifauna, principalmente quando equipados 

com vidros espelhados. Somente regras construtivas mais estritas ou 
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desincentivos econômicos podem compensar o apelo estético dos prédios 

ineficientes. Nas palavras de Butera (2005:167): 

“Fully glazed buildings are perhaps the most dangerous type 

of building from the point of view of a dull and uncritical 

replication: they are hardly sustainable if well designed, and 

they are definitively unsustainable if badly designed. Another 

danger, with a terrific energy waste and CO2 emission potential 

that can be tempered only by appropriate building regulations, 

comes from the uncritical extension of the “fully glazed” concept 

to residential buildings.”9 
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