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RESUMO 

GUILHON, Vanessa Valdez. Adensamento habitacional na cidade de São Paulo: procedimentos 

para avaliação de desempenho térmico, acústico e luminoso. 219p. Tese (Doutorado). Faculdade 

de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015. 

 
Esta pesquisa teve como ponto de partida o viés do adensamento em áreas urbanas consolidadas -  

dotadas de infraestrutura, serviços urbanos e ofertas de emprego - servindo de alternativa à 

expansão periférica, apresentando-se como potencial para a produção habitacional e para o 

adensamento construtivo. E assim, uma questão se fez pertinente: construir com o coeficiente de 

aproveitamento (C.A.) máximo permitido pela legislação urbana (Plano Diretor Estratégico do 

município de São Paulo), numa dada área da cidade, é uma garantia do atendimento da qualidade 

ambiental de seus edifícios? 

A pesquisa foi estruturada na busca por responder a esta questão. Seu objeto é a implantação dos 

edifícios residenciais na cidade de São Paulo, dentro do contexto de C.A. máximo permitido pela 

legislação. Como objetivo tem-se o estabelecimento de procedimentos para avaliação de 

desempenho térmico, acústico e luminoso das unidades habitacionais dos edifícios implantados na 

quadra de estudo, em área central da cidade de São Paulo. 

O método é essencialmente analítico com base na ferramenta de simulação computacional TAO: 

uma metodologia para implantação de edificação – ênfase no desempenho térmico, acústico, 

luminoso e energético (ALUCCI, 2007), para a entrada de dados e modelagem da quadra de 

estudo. O trabalho incluiu procedimentos de levantamento de dados primários através de 

pesquisa de campo. 

Como produto da tese tem-se: (I) critérios ambientais que orientarão as escolhas dos arquitetos 

quanto às distintas alternativas de implantação da edificação no terreno, (II) a flexibilização das 

decisões de projeto, considerando a realidade local e contemplando, principalmente, as intenções 

e o partido adotado pelo arquiteto, (III) ao optar por qualquer alternativa de implantação, é 

possível estimar o desempenho da edificação para todos os critérios de desempenho, (IV) 

resultados distintos do 1° e do último pavimento tipo, o que aponta a necessidade de projeto de 

pavimento tipo diferentes, o que ordenará o desenho do edifício, (V) metodologia para avaliação 

de desempenho térmico, acústico e luminoso do edifício, (VI) proposta de ocupação de quadra e 

avaliação de desempenho térmico, acústico e luminoso das edificações. 
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Palavras-chave: Desempenho Térmico, Desempenho Acústico, Desempenho Luminoso, Densidade 

Urbana, Coeficiente de Aproveitamento. 
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ABSTRACT 

GUILHON, Vanessa Valdez. Housing densification in the city of São Paulo: procedures for 

assessing termal, accoustic and luminous performance. 219p. Thesis (Doctoral). Faculdade de 

Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015. 

 

This research took as a starting point the densification of consolidated urban areas - with 

infrastructure, urban services and jobs - as an alternative to peripheral expansion, posing as 

potential for housing production and the constructive consolidation. So a question became 

relevant: Does the use of maximum Floor Area Ratio (FAR) allowed by the urban legislation 

(Strategic Master Plan of São Paulo) in a given area of the city ensure compliance with 

environmental quality of its buildings? 

The research was structured aiming to answer this question. The object of investigation is the 

implementation of the residential buildings in the city of São Paulo within the maximum FAR 

allowed by law. The objective has been to establish procedures for assessing thermal, acoustic and 

luminous performance of housing units in buildings of the study block, in the central area of São 

Paulo. 

The method is essentially analytical, based on computational simulation tool TAO: methodology 

for building's site planning to optimize thermal, acoustics, lighting and energy performance 

(ALUCCI, 2007), for the input of data and modeling study block. The work included collection of 

primary data through a field survey. 

As the product of the research we have: (I) environmental criteria to guide the choice of architects 

among different alternative for site plans, (II) the flexibility of design decisions, considering the 

local reality and contemplating mainly the approach adopted by the architect, (III) Once the site 

plan is defined it is possible to estimate the performance of the building for various criteria, (IV) 

different results of the 1st and last floor type, which points the need for different types of design 

for the ground floor, (V) methodology for evaluating thermal performance, acoustic and light of 

buildings, (VI) block site plan proposal and evaluation of its thermal, acoustic and luminous 

performance. 

Keywords: Thermal Performance, Acoustic Performance, Light Performance, Urban Density, Floor 

Area Ratio (FAR). 
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INTRODUÇÃO 

O crescimento populacional e as taxas crescentes de urbanização são as duas vertentes 

transformadoras das cidades hoje. A rápida urbanização ocorrida em meados do século XX 

confrontou-se com a escassez de terra em áreas urbanas e se tornou um tema recorrente nas 

políticas de planejamento urbano em todo o mundo. Uma maior densidade de ocupação integra a 

pauta do debate sobre crescimento urbano e desenvolvimento sustentável.  

A hipótese desta pesquisa parte de que é possível construir com qualidade ambiental usando C.A. 

4 (PLANO DIRETOR ESTRATÉGICO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, Lei n°16.050, 2014), mediante a 

adoção de regras de orientação solar do edifício. Essa orientação vai depender não só da 

exposição à radiação, mas também, da obstrução do entorno. Assim como a hipótese principal, 

essa pesquisa determina o impacto do entorno na orientação dos edifícios. 

O objetivo principal é o estabelecimento de procedimentos para a avaliação de desempenho 

térmico, acústico e luminoso das unidades habitacional. Como o objeto, tem-se a implantação dos 

edifícios residenciais na cidade de São Paulo dentro do contexto de C.A. 4. 

O método utilizado é essencialmente analítico com base na ferramenta de simulação 

computacional TAO: uma metodologia para implantação de edificação – ênfase no desempenho 

térmico, acústico, luminoso e energético (2007), para a entrada de dados e modelagem do estudo 

de caso. A pesquisa incluiu procedimentos de levantamento de dados primários através de 

pesquisa de campo. 
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1. IMPACTO DO ADENSAMENTO NA QUALIDADE AMBIENTAL 

1.1 Densidade: Construção de Conceitos 

A palavra densidade é melhor entendida a partir da construção dos conceitos de densidade física e 

densidade percebida. A densidade física é aquela que representa a razão entre a concentração de 

indivíduos ou estruturas físicas em certa unidade geográfica. Ela é um indicador quantitativo e 

neutro do espaço, cuja aplicação só tem verdadeiro sentido quando faz referência a uma escala 

específica. Do contrário, a comparação de dados de densidade física se torna inviável ou até 

mesmo impossível (CHENG, 2010). 

Não existe uma medida padrão de densidade, mas há, no entanto, algumas mais usuais que 

outras. No planejamento urbano, a densidade física pode ser classificada como: densidade 

populacional e densidade de edifícios, onde a primeira é expressa como o número de pessoas por 

unidade de área (geralmente expressa em habitantes por hectare: hab/ha), e a segunda como a 

relação de estruturas edificadas por unidade de área (m²/ha). Dentre os tipos de densidade 

populacional está a densidade regional, que expressa a relação entre população e área do terreno 

de uma região e utiliza a medida em habitantes por quilômetro quadrado (hab/km²). Porém, o que 

se observa é que existem áreas nos municípios e estados que não podem ser habitadas por serem 

áreas de risco, por exemplo, e que se não entrassem nos cálculos, gerariam outro valor de 

densidade demográfica, outro parâmetro, mais próximo da realidade para se calcular a densidade 

urbana e não apenas demográfica de uma área urbanizada (CHENG, 2010; ACIOLY & DAVIDSON, 

1998). 

Os conceitos de densidades bruta e líquida estão relacionados com os valores de densidade 

residencial. A medida da área residencial líquida no Reino Unido, por exemplo, refere-se somente 

à área pertencente às propriedades residenciais, considerando-se os jardins e a metade da largura 

de ruas adjacentes, enquanto em Hong Kong e em alguns estados dos Estados Unidos, ela leva em 

consideração apenas a área na qual a residência se situa, excluindo parques, estradas e outras 

terras públicas. Por outro lado, a medida da densidade residencial bruta considera a área 

residencial como um todo, incluindo, além da área onde a residência se situa, espaços como 

parques, escolas, centros comunitários, entre outros. A variabilidade dos tipos de áreas incluídas 

dificulta a comparação das medidas de densidade residencial bruta. 



 

 
 

A densidade de ocupação é, segundo Cheng (2010), a relação do número de pessoas por área de 

unidades de habitação individuais, e a referência dessas habitações pode ser de diversos tipos, 

públicos ou privados, como casa, escritório, teatro ou outros. Ela é uma medida importante para o 

projeto de serviços dos edifícios, pois consiste em um indicador para estimar diferentes 

necessidades. 

Além da densidade populacional, pode-se quantificar a densidade de edifícios, ou densidade 

construída, representada pelo coeficiente de aproveitamento, que é a relação entre a área 

construída total de uma edificação e a área onde ela se situa. Outra forma de se medir a densidade 

construída é através da taxa de ocupação, que consiste na relação da área da projeção ortogonal 

de um edifício com a área na qual ele está inserido, expressa em porcentagem (ACIOLY 

&DAVIDSON, 1998). 

Cheng (2010) afirma não se tratar apenas de uma medida física, mas pode depender também da 

percepção individual de cada pessoa dos elementos que o cercam, formando-se assim a ideia de 

densidade percebida, intimamente ligada ao conforto humano.  

A vida nas grandes cidades nos dias de hoje proporciona aos indivíduos inúmeros estímulos 

sensoriais que exigem um grande esforço da capacidade de percepção de cada um para processá-

los, gerando stress e o fenômeno denominado “crowding”1 (superaglomeração/superocupação). 

No entanto, como citado, não é somente a densidade física que é levada em consideração para o 

cálculo da densidade percebida, mas a intensidade dos estímulos como um todo. Uma das 

conclusões de Cheng (2010) mostra que o fator de visão de céu2 e a abertura de espaço ao nível 

do solo são os parâmetros que mais influem na densidade percebida, enquanto o coeficiente de 

aproveitamento e a taxa de ocupação, duas das formas mais utilizadas de se medir a densidade 

construída, têm pouca relação com a densidade percebida individualmente. Porém, a combinação 

desses dois parâmetros gera grande influência no fator de visão de céu (Figura 1). Portanto, eles 

afetam indiretamente a percepção da densidade. Esse estudo também aponta uma correlação 

mais fraca entre a percepção dos indivíduos da densidade e a densidade física de fato, o que é 

determinante para o planejamento urbano atual. 

                                                
1 Crowding: termo em inglês que define uma situação em que o número de pessoas utilizando ou vivendo numa área urbana ou 
edificação excede o nível de ocupação aceitável ou para o qual foi originalmente planejada. “Aceitável” é um conceito relativo e 
depende da cultura e do status socioeconômico (ACIOLY & DAVIDSON, 1998). 
2 Índice cujo valor indica a porcentagem de céu visível, ou seja, que não esteja obstruído por estruturas urbanas (SOUZA et al. 
2003). Nos estudos da morfologia urbana, o parâmetro está relacionado à relação entre a largura da via e a altura dos edifícios. 



 

 
 

 

Figura 1: Fator de visão de céu – distrito de Bela Vista, São Paulo-SP. 
Fonte: LIAO, 2012. 

 

Tendo em vista o sensível crescimento da população mundial dos últimos anos e os frequentes 

debates sobre questões referentes à sustentabilidade e à cidade compacta, essa constatação faz 

com que o adensamento se torne uma alternativa desejável e necessária, uma vez que a sensação 

de desconforto proveniente da grande concentração de edifícios e pessoas possa ser equacionada 

através de uma política de planejamento e desenho urbanos apropriados. 

 

1.2 Ocupação Urbana e Alta Densidade 

O advento da industrialização, no final do século XIX, modificou em definitivo o modo de vida da 

população mundial. Como resultado, a sociedade configurou-se predominantemente urbana e a 

cidade, o horizonte estabelecido. Dela se dá a produção de metrópoles, conurbações, cidades 

industriais, grandes conjuntos habitacionais (CHOAY, 2005). Assim, as cidades surgem em 

consequência da conjunção de fatores sociais, políticos e econômicos e, quase sempre 

desconsiderando questões ambientais.  

Andrade (2007) afirma que as cidades são atrativos que comportam uma aglomeração densa de 

indivíduos, o que implica necessariamente uma forma coletiva de se viver. São lugares de 

encontros sociais e do exercício da cidadania. Historicamente, são concentrações de poder que 

controlam fluxos econômicos, sociais, culturais e políticos, constituindo centros de acumulação de 

riqueza, de conhecimento e de oportunidades. Com isso, tornam-se alvos de “encantamento” 

contribuindo intensamente para o aumento de indivíduos que desejam usufruir de tais centros.  

Segundo Rogers (2008), as cidades nunca abrigaram tantas pessoas, nem em tão grande 

proporção. A população das cidades no mundo cresceu em dez vezes em apenas quarenta anos 



 

 
 

(entre 1950 e 1990), saindo de 200 milhões para mais de 2 bilhões. Em 1990 havia 35 cidades com 

populações acima de cinco milhões, sendo 22 delas em países em desenvolvimento. Estimou-se 

para o ano 2000 a existência de 57 cidades acima da marca de cinco milhões, com 44 delas em 

países em desenvolvimento. O que comprova que o futuro da civilização será determinado pelas 

cidades e dentro das cidades.  

Em 2011 a população mundial atingiu sete bilhões de pessoas e chegará a 9,6 bilhões em 2050, 

com previsão de crescimento principalmente nos países em desenvolvimento. O relatório 

“Perspectivas da População Mundial: Revisão de 2012”3 observa que as populações desenvolvidas 

permanecerão praticamente inalteradas em torno de 1,3 bilhão em 2050. Nos 49 países menos 

desenvolvimentos, no entanto, a população deve dobrar de cerca de 900 milhões de pessoas em 

2013 para 1,8 bilhão em 2050. Nas próximas décadas, os centros urbanos sofrerão grandes 

consequências no tamanho, estrutura e distribuição da população no longo prazo (UNITED 

NATIONS, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: População urbana por área geográfica (em porcentagem da população total) entre 1950 e 2050. 
Fonte: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division: World Urbanization Prospects, 
the 2011 Revision. New York, 2012. 
 

Em países desenvolvidos, onde consideram-se terríveis os problemas de poluição, 

congestionamento e a decadência de alguns setores da cidade, as populações urbanas estão em 

estagnação. Por outro lado, nos países em desenvolvimento, as múltiplas pressões da explosão da 

                                                
3 World Urbanization Prospects: The 2012 Revision – Highlights (UNITED NATIONS, 2013) 

 

 



 

 
 

população urbana, do desenvolvimento econômico e da migração da área rural para a área urbana 

estão expandindo as cidades de forma assustadora. 

 

Figura 3: Proporção da população urbana e rural do Brasil, em porcentagem do total da população de 1950 a 2050. 
Fonte: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2012): World Urbanization 
Prospects, the 2011 Revision. New York, 2012. 
 

Estes aspectos vão de encontro a uma pressão mais intensa sobre o ambiente devido ao uso 

acrescido de recursos naturais que, por sua vez, são causados por um agravamento dos padrões 

de consumo e por uma mudança de estilos de vida. O que Cheng (2010) descreve como resultado 

da rápida urbanização ocorrida em meados do século XX que entra em confronto com a escassez 

de terra em áreas urbanas tornando-se um tema recorrente nas políticas de planejamento urbano 

em todo o mundo. Roaf (2010) reitera que o crescimento populacional e as crescentes taxas de 

urbanização são duas vertentes transformadoras das cidades hoje. O discurso da sustentabilidade 

é significativamente comprometido por estas duas vertentes uma vez que, com o crescimento das 

cidades, diminuem-se espaços naturais que contribuem para o equilíbrio da biosfera, aumentam-

se gastos com infraestrutura urbana, os deslocamentos em automóveis e, consequentemente, 

poluição do ar destas cidades. 

Dito isto, uma das necessidades atuais das aglomerações urbanas é uma maior densidade de 

ocupação, colocando-se em pauta o debate sobre alta densidade urbana, o que, para alguns 

teóricos, é o caminho para o crescimento das cidades. Áreas adensadas implicam na otimização de 

infraestrutura urbana, na diversidade de usos e redução do tempo dos deslocamentos. Um 

planejamento urbano para comportar tais áreas deve buscar minimizar seus impactos negativos e 

potencializar seus benefícios.  



 

 
 

Para Acioly & Davidson (1998), um dos principais argumentos à implementação de altas 

densidades urbanas está ligado à eficiência na provisão e manutenção das infraestruturas e 

serviços urbanos, uma vez que há uma diminuição sensível do comprimento das redes por unidade 

edificada. Consequentemente, pela lógica da eficácia urbana e economia de escala, haverá um 

maior número de pessoas com acesso às redes e serviços urbanos. E, o contrário: baixa densidade 

significa longas redes de infraestrutura (em potencial estado de ociosidade) para poucos 

consumidores e, portanto, altos custos de investimentos per capita na instalação e operação.  

Jacobs (2009) aposta na diversidade de usos para ocupar a cidade ao longo do dia e reduzir o 

tempo dos deslocamentos. Com o adensamento aumenta-se a possibilidade de deslocamentos a 

pé, de bicicleta ou de transporte público em relação ao transporte individual, garantindo a 

vitalidade urbana e tornando a cidade mais segura.  

No entanto, o adensamento não é o único critério para definir qualidade urbana. A densidade, 

sozinha, não pode propiciar benefícios ambientais, a menos que esteja ligada a outras questões do 

desenho urbano, como por exemplo, o uso misto do solo e dos edifícios (HENG; MALONE-LEE, 

2010). 

As altas densidades também apresentam seus aspectos negativos. Segundo Acioly & Davidson 

(1998), quando acima do planejado, altas densidades criam problemas de congestionamento, 

saturação das redes de infraestrutura e ineficiências urbanas. O sistema de tráfego, a drenagem, e 

os sistemas de abastecimento d’água e esgoto sanitário tornam-se comprometidos. Sistemas 

locais de esgoto, como a fossa séptica, saturam-se, as águas servidas não podem ser evacuadas 

eficientemente através dos sistemas de drenagem e as chuvas torrenciais não conseguem ser 

absorvidas. Este último está diretamente ligado ao aumento da densidade construída e da 

superfície ocupada e impermeabilizada por edificações. Altas densidades também estão 

associadas a situações conflituosas geradas pela intensa disputa por espaço, circulação e 

privacidade. Os impactos da densidade urbana também são influenciados pela qualidade do 

desenho urbano, pela forma como as edificações e espaços são projetados e interligados entre si, 

e pelo modo como os moradores e usuários se comportam em relação ao ambiente urbano 

constituído.  

Percebe-se com isso, que densidade é um tema urbano que suscita o debate entre seus 

pesquisadores. Um número crescente de economistas urbanos argumenta em favor dos edifícios 



 

 
 

altos como solução para vários aspectos, desde a inovação e a oferta de emprego até o acesso às 

habitações.  

Por outro lado, alguns urbanistas defendem que se pode tirar melhor proveito da densidade sem a 

construção de edifícios altos, apostando que, a quadra de um bairro antigo pode incluir um teatro 

comunitário, uma cafeteria, uma galeria de arte, dois restaurantes, uma loja de bicicletas, dez 

salas de ensaio de música, uma igreja, 20 departamentos e um par de bares, que geram mais 

atividade e intensidade que um bloco de edifícios altos de escritórios (HELM, 2013). 

A pesquisa “10 Principles for liveable high-density cities: lessons from Singapore” desenvolvida 

pelo Urban Land Institute - ULI e pelo Centre for Liveable Cities - CLC estudou este fenômeno 

urbano e apresentou um gráfico onde expõe os princípios de densidade e habitabilidade que se 

apresentam nas grandes cidades do mundo. A densidade, presente no eixo Y (vertical), mede a 

quantidade de habitantes por quilômetro quadrado (hab/km²) e sua relação com a habitabilidade, 

exposta no eixo X (horizontal).  

Este índice foi elaborado segundo os dados publicados pela Pesquisa de Qualidade de Vida da 

Mercer, o que classifica as cidades, segundo fatores de ambientes políticos e sociais, economia, 

recreação, serviços públicos e transporte (ver figura 4). 

 

Figura 4: Matriz do Diagrama de Habitabilidade (Centre for Liveable Cities – CLC). 
Fonte: 10 Principles for liveable high-density cities: lessons from Singapore, 2013. 



 

 
 

Esta matriz classifica as cidades mais importantes do mundo em quatro quadrantes chaves. No 

quadrante superior direito, identificado como “ganhar – ganhar”, localizam-se as cidades que 

combinam alta densidade e elevada qualidade de vida. No quadrante esquerdo superior, tem-se 

alta densidade, porém, baixa qualidade de vida. Já no quadrante inferior direito, situam-se as 

cidades que apresentam baixa densidade com uma qualidade de vida alta, enquanto, no quadrado 

inferior esquerdo, denominado “perder – perder”, encontram-se as cidades com baixa qualidade 

de vida e baixa densidade (10 PRINCIPLES FOR LIVEABLE HIGH-DENSITY CITIES: LESSONS FROM 

SINGAPORE, 2013). 

Apenas duas metrópoles (Londres e Singapura) localizam-se no quadrante denominado “ganhar-

ganhar”, nos resultados que compreenderam a análise de 28 cidades. Entretanto, há duas cidades 

muito perto deste quadrante: Hong Kong e Tóquio. Estas quatro cidades tem um ponto em 

comum: figuram entre as mais caras do mundo, o que reflete que a densidade não tem que ser a 

solução para o acesso a moradia. Em contraste, 10 cidades se situaram no quadrado superior 

esquerdo com alta densidade e baixa qualidade de vida (HELM, 2013). 

As cidades de Estocolmo, Los Angeles, Nova Iorque, Paris e Sydney, preenchem o quadrante 

inferior direito, onde apresentam-se com baixos índices de densidade, o que vai contra a lógica da 

habitabilidade em altura.  

Lamentavelmente, o maior número de cidades preenche o quadrante inferior esquerdo, “perder – 

perder”, combinando densidades mais baixas e menores níveis de habitabilidade. 

O diagrama que apresenta estes resultados contém uma série de estudos e recomendações para 

combinar a alta densidade e a alta habitabilidade, a partir de uma pesquisa detalhada do caso de 

Singapura, o que compreende a realização sistemática de um planejamento mais longo para o 

crescimento e a renovação, investimento em transporte e infraestrutura verde, incluindo ter mais 

natureza próxima dos habitantes, a diversidade e o fomento da inclusão e a melhoria da qualidade 

dos espaços públicos em geral. Estes dados são especialmente úteis e oportunos, dada à 

urbanização massiva que ocorrerá nas próximas décadas. Helm (2013) acredita que estas 

recomendações podem ajudar as cidades em rápido desenvolvimento, especialmente as de 

economias emergentes e o “sul global”, a desenvolver enfoques mais eficazes para aumentar a 

densidade e, ao mesmo tempo, estimular índices de desenvolvimento econômico. 

 



 

 
 

 

 

 

 

Figura 5: Singapura, New York e East London. 

Fonte: Helm, 2013. 

 

O rápido crescimento urbano constitui um desafio para governantes e populações residentes em 

cidades. No entanto, o adensamento pode ser um fator positivo para a sustentabilidade 

econômica, social e ambiental. As Nações Unidas (2012) apontam que, uma população mais 

concentrada em cidades, pode significar uma melhor prestação de serviços básicos com maior 

alcance e menores custos per capita, o que reduz o consumo energético e permite economia no 

desenvolvimento da infraestrutura básica, como habitação, abastecimento de água, tratamento 

de esgoto e transporte público. 

Acioly & Davidson (1998) afirmam que a densidade sofre influencia de muitos fatores que, com 

alguns podemos lidar diretamente, com outros, indiretamente e, outros, muito pouco ou quase 

nada podemos fazer. O quadro 1 apresenta de forma resumida, alguns dos aspectos mais 

importantes que influenciam a densidade e, onde ações efetivas podem ser levadas a cabo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 1: Fatores que influenciam a Densidade Urbana. 
Fonte: Adaptado de Acioly & Davidson (1998). 

 

   

 



 

 
 

Assim, a necessidade de uma maior densidade de ocupação é inevitável no século XXI. 

Urbanização e alta densidade de ocupação são irreversíveis no desenvolvimento da humanidade. 

O modo de morar mais denso continuará a se desenvolver e em breve, será a norma (ROAF, 2010). 

Portanto, há uma necessidade de se ampliar o conhecimento do termo alta densidade, suas 

dimensões ambientais para proposições adequadas no seu planejamento. De simples medidas 

quantitativas à complexa noção de percepção humana, as abordagens são diversas na busca de 

uma definição da alta densidade. Para Cheng (2010), é uma questão de percepção que apresenta 

significados diferentes dependendo do país e da cultura onde se insere. 

Em se tratando da percepção humana, é mais importante a interação entre pessoas e as condições 

ambientais resultantes do que a densidade física propriamente dita. Na densidade percebida o que 

se considera, muitas vezes, é uma questão de layout dos edifícios e do conjunto, como o 

tratamento dos térreos, do embasamento dos edifícios altos. Percepção e identidade de espaços 

abertos em cidades densas são particularmente importantes em prover aos habitantes uma 

sensação de acolhimento. 

1.3. Impacto do Adensamento Construído 

De acordo com Jourda (2012), a presença de um novo edifício gera impacto no âmbito social pois, 

novos usos promovem o surgimento de novos habitantes ou usuários e com isso, a composição 

social de um bairro pode ser modificada. As novas necessidades podem surgir sob a forma de 

infraestruturas ou de programas de apoio. A chegada de diferentes grupos populacionais contribui 

para a diversidade social e altera o equilíbrio de um bairro. Portanto, é a “oferta urbana” que deve 

ser reconsiderada e modificada para incorporar novos serviços aos futuros usuários do edifício 

projetado. 

Não existe uma construção que não cause impacto no entorno imediato. Os diferentes programas 

previstos interferem nas infraestruturas existentes e podem causar desconfortos (olfativos, 

acústicos, visuais, luminosos etc.), que devem ser ponderados e definidos como aceitáveis ou não. 

O programa de necessidade do empreendimento deve prever as soluções mais adequadas, como 

por exemplo: arborização, afastamento dos outros edifícios, cobertura de áreas externas, 

fechamentos etc. (JOURDA, 2012). 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
                              Figura 6: Área comercial e residencial construída na China, EU, Japão e os EUA (2003) 
                              Fonte: WBCSD, 2011. 
 

São Paulo é um exemplo de que a alta densidade construída não significa necessariamente alta 

densidade de ocupação. Devecchi (2010) afirma que a densidade de empregos na área central da 

cidade, por exemplo, é de 1000 empregos/ha. Entretanto, o distrito com maior densidade 

habitacional é o da República, com 197 hab/ha e, se comparado com a quantidade de emprego/ha 

no centro, nota-se um descompasso. Esse é uma resposta do intenso processo de degradação 

física e desvalorização econômica pelo qual passou o centro expandido de São Paulo. 

Segundo dados do IBGE (2000), na década de 1940, o centro abrigava 33,4% da população, caindo 

para 3,96% no ano 2000. Esse esvaziamento resultou em um paradoxo: enquanto os bairros 

centrais, que constituem uma das áreas de maior adensamento construtivo e amplamente 

servidos de infraestrutura urbana, têm cerca de 30% do seu estoque construído vago, a periferia 

da cidade concentra o contingente populacional mal servido de infraestrutura e distante das 

oportunidades de trabalho e demais serviços oferecidos pelo centro. Esse desequilíbrio na 

distribuição da densidade populacional tem reflexos diretos na mobilidade urbana da cidade de 

São Paulo. 

Nesse sentido, a promoção do repovoamento de áreas centrais já dispõe de condições de 

infraestrutura e localização tem sido discutida recorrentemente como importante alternativa à 

expansão periférica. É neste contexto que esta pesquisa se insere, objetivando o estabelecimento 

de procedimentos para a avaliação do desempenho térmico, acústico e luminoso das unidades 

habitacionais, tendo como referência os distritos centrais da cidade de São Paulo. 

 

 



 

 
 

1.4 Impacto do Adensamento Habitacional 

Uma das razões pelas quais altas densidades urbanas são malvistas, é que sempre se confundem 

altas densidades habitacionais com superlotação de moradias. Altas densidades habitacionais 

significam grande quantidade de moradias por hectare. Superlotação significa muitas pessoas 

numa moradia em relação ao número de cômodos que ela possui. Isso não tem relação alguma 

com o número de moradias na área, assim como as altas densidades não tem de fato relação 

alguma com superlotação (JACOBS, 2009).  

A superlotação sob baixas densidades pode ser ainda mais deprimente e destrutiva do que a 

superlotação sob altas densidades, porque sob baixas densidades há menos vida pública 

funcionando como diversão e escape e também como meio de luta política contra injustiças e 

negligências (JACOBS, 2009) 

Densidades habitacionais urbanas não podem ser baseadas em abstrações sobre a extensão da 

área que idealmente deveria ser reservada tantas pessoas, supondo uma sociedade submissa 

imaginária. Densidades habitacionais urbanas adequadas são uma questão de funcionalidade. As 

densidades são muito baixas, ou muito altas, quando impedem a diversidade urbana, em vez de a 

promover. Essa falta de funcionalidade é a razão de serem muito baixas ou muito altas. 

O desenvolvimento do planejamento urbano e da política habitacional modernos fundamentou-se 

emocionalmente numa relutância inflexível em reconhecer como desejáveis as concentrações de 

pessoas nas cidades, e essa emoção negativa acerca das concentrações urbanas contribuiu para o 

enfraquecimento intelectual do planejamento urbano. (JACOBS, 2009) 
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2. CONTEXTO 

2.1 Climático 

 

Figura 7: Localização da cidade de São Paulo. Fonte: Mapquest open. 

 

A cidade de São Paulo está localizada a 792m acima do nível do mar, na latitude 23°5’ ao Sul da 

linha do Equador e a 46°6’ a Oeste do Meridiano de Greenwich e possui clima tropical de altitude 

com invernos secos e verões quentes e úmidos segundo a classificação de Köppen-Geiger. Como 

podemos ver nas Figuras XX e XX, as temperaturas anuais podem ser inferiores a 8°C no inverno, 

com precipitações de até 20mm, e superiores a 32°C no verão, com chuvas acima de 180mm.  

 
Figura 8: Temperatura diária de São Paulo. Fonte: Meteonorm 7. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Figura 9: Precipitação anual de São Paulo. Fonte: Meteonorm 7. 

 

No verão, a radiação solar global pode chegar a mais de 130 kWh/m² e no inverno pode ter 

mínimas de 90kWh/m² (Figura 10), essas características são ainda intensificadas pela ocupação 

urbana da cidade, que cria microclimas urbanos provenientes da alta taxa concentração 

populacional, verticalização e impermeabilização do solo das áreas centrais. Esses aspectos 

propiciam a concentração de poluição, equipamentos e pessoas, e dificultam a dispersão do calor, 

elevando a temperatura dessas regiões, tal pode ser visto na Figura 11: 

  

 
Figura 10: Radiação Difusa e global de São Paulo em kWh/m². Fonte: Meteonorm 7. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Densidade populacional e temperatura aparente de superfície do Município de São Paulo. Fonte: Atlas 

ambiental, 1996. 

 

Em relação à ventilação natural, segundo dados do Climaticus 4.2 (ALUCCI, 2005), a direção do 

vento da primeira predominância, que corresponde a mais de 50%, é praticamente constante 

durante o ano: temos a direção Leste com ventos de 2,5m/s na maior parte do ano. Já a segunda 

predominância de ventos é mais irregular e possui ventos na direção Sul, Sudeste e Nordeste, 

principalmente, com velocidades de vento que variam de 2 a 5 m/s. 



 

 
 

 

 

 
Figura 12: Distribuição mensal da direção e velocidade do vento da primeira e segunda predominância em SP. Fonte: 

Climaticus 4.2 (ALUCCI, 2005). 



 

 
 

Como diretrizes e estratégias para a construção de edificações para cada clima do Brasil, existe o 

Zoneamento bioclimático brasileiro definido pela NBR 15220 (em vigor desde 29/04/2005), 

voltado principalmente para habitações unifamiliares de interesse social (HIS). A Classificação 

bioclimática está dividida em 8 Zonas em todo o território brasileiro. Dessas, a cidade de São Paulo 

está localizada predominantemente na Zona Bioclimática 3 (Z3) que representa 6,5% do território 

brasileiro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Classificação bioclimática. Fonte: ABNT NBR 15220-3, 2003. 
A – Zona de aquecimento 

artificial (calefação) 

B – Zona de aquecimento solar 
da edificação 
C – Zona de massa térmica para 
aquecimento 
D – Zona de Conforto Térmico 
(baixa umidade) 
E – Zona de Conforto Térmico 
F – Zona de desumidificação 
(renovação do ar) 
G + H – Zona de resfriamento 
evaporativo 
H + I – Zona de massa térmica de 
refrigeração 
I + J – Zona de ventilação 
K – Zona de refrigeração artificial 
L – Zona de umidificação do ar 

 
 
Figura 14: Carta bioclimática adaptada. Fonte: ABNT NBR 15220-3, 2003. 



 

 
 

 
Na Z3, as estratégias de projeto são o uso de aberturas médias para ventilação, com 

sombreamento das aberturas, porém de modo que permita a entrada de sol durante o inverno. As 

vedações externas recomendadas são paredes leves refletoras e coberturas leves isoladas. Quanto 

às estratégias de condicionamento térmico passivo, sugere-se o uso da Ventilação cruzada (J) no 

verão e Aquecimento solar da edificação (B) com o uso de Vedações internas pesadas (inércia 

térmica) (C) no inverno.  

 

 
Figura 15: Cartas bioclimáticas de SP. Fonte: Climaticus (ALUCI, 2011). 

 



 

 
 

 

 
Figura 16: Balanço térmico anual e resumo das estratégias de projeto em SP. Fonte: Climaticus (ALUCCI, 2011). 

 
A partir do diagnóstico climático elaborado pelo método do Givoni (Climaticus, 2011), percebe-se 

que São Paulo tem apenas 17% das horas do ano dentro da Zona de Conforto, estando, dessa 

forma, com 83% das horas restantes em desconforto. Destas, 17,4% são atribuídas à baixa 

temperatura e 3,1% das horas representam o desconforto devido às altas temperaturas no verão, 

que necessitam de condicionamento artificial. A principal estratégia de projeto, no entanto, está 

no uso da Ventilação, que representa 63,5% das horas de desconforto sendo, portanto, uma das 

soluções mais eficientes para se obter o conforto térmico em São Paulo. 

 
 
 
 
 



 

 
 

2.2 Sócio-econômico 

 

 
Figura 17: Região metropolitana de SP e localização do município de São Paulo. Fonte:Wikimedia commons e Em 

Sampa, respectivamente. 

 

O Estado de São Paulo é caracterizado por ser a maior economia do Brasil. Localizado na região 

Sudeste, com extensão territorial de 248.222,36 km² e população estimada em 44.035.304 

habitantes (IBGE, 2014), o PIB industrial de São Paulo representa 31,3% da produção brasileira 

(DIÁRIO DO GRANDE ABC, 2014). Dentro da Região Metropolitana de São Paulo, o município de 

São Paulo concentra a maior parte da população, estimada em 11.895.893 habitantes com 

densidade de 7.398,26 hab/km² (IBGE, 2014), e da economia, com 35% do PIB, sendo o centro 

também, dos maiores problemas sociais e urbanos do país.  

 
Figura 18: PIB industrial dos estados em bilhões. Fonte: MARTELLO, 2014. 

 



 

 
 

Marcado historicamente pela forte desigualdade social e pelo alto valor dos terrenos do centro, 

o crescimento da cidade ocorreu com a expansão da mancha urbana para as áreas periféricas, 

afastando a população de baixa renda para áreas cada vez mais remotas, carentes de 

infraestrutura, e iniciando, assim, o processo de esvaziamento e degradação das áreas centrais 

tal como resumido na história de São Paulo a seguir. 

A cidade de São Paulo surgiu em 1554 a partir de um colégio jesuíta localizado sobre entre o rio 

Tamanduateí e o córrego do Anhangabaú e era um local de passagem e transição entre o litoral 

e o interior. Segundo Pasternak e Leme (2010), no início do século XVIII, as residências em São 

Paulo eram bem simples, feitas de taipas, e as ruas e praças centrais eram ocupadas pelas 

classes mais ricas que moravam em sobrados, enquanto as casas populares ficavam nos 

caminhos que davam acesso à cidade. Com o advento da economia do café e com a 

implantação da ferrovia a partir de 1867, a cidade passa por uma transformação urbanística, 

social e econômica.  

Na virada do séc. XX, com o acúmulo de capitais e de mão-de-obra imigrante, a cidade 

vivenciou um surto industrial, baseado principalmente nas indústrias têxteis e alimentícias, que 

ocuparam as várzeas ao longo das ferrovias, dando início aos primeiros bairros operários da 

cidade, onde a terras eram insalubres, de baixo custo e sujeitas à inundação. Nessa época 

também surgem os bairros da burguesia, como o Bairro Campos Elíseos, localizados nas zonas 

altas e onde, eventualmente, formaram-se os cortiços.  

Na década de 1920, a indústria paulista passa por um processo de expansão com um intenso 

crescimento demográfico que aumentou a demanda por moradia e pelo qual surgiu uma nova 

elite e o proletariado urbano. Nesse período, ocorre a ampliação da rede de transportes 

coletivos e também posteriormente a ampliação do sistema rodoviário, que permitiu uma 

expansão do perímetro urbano com a ocupação das periferias com casas baseadas na 

autoconstrução em regiões irregulares e desprovidas de equipamentos urbanos. 

Nos anos 70 e 80, surgem as políticas habitacionais através da Companhia Metropolitana de 

Habitação (Cohab) que acaba por consolidar a ocupação da população de baixa renda nas 

periferias por meio da criação dos conjuntos habitacionais nos limites da capital, de onde 

surgiram também as favelas e muitos loteamentos regulares e irregulares. 

Entre 1970 e 1990, ocorre a ocupação dos fundos de vales por avenidas e favelas, que se 

tornaram o meio de moradia mais importante para as camadas populares devido à proximidade 

ao Centro e aos locais de trabalho. Nessa mesma época, também ocorrem a ocupação de 



 

 
 

morros e áreas de proteção aos mananciais nas Zonas Norte e Sul, com a destruição de 

extensas áreas de matas, impermeabilização dos solos e comprometimento dos recursos 

hídricos. Dessa forma, portanto, houve a urbanização de São Paulo até os dias atuais, marcado 

pelo crescimento desordenado, pelo déficit habitacional no centro e baseado no modelo de 

expansão periférica e favelização dos centros urbanos.   

Essa expansão, todavia, consiste em um dos grandes problemas e desafios da atualidade, junto 

com os déficits habitacionais, já que a maior parte da infraestrutura e dos empregos ainda se 

concentra no centro. Problema do qual resultaram os movimentos pendulares da massa 

trabalhadora que realiza diariamente extensos deslocamentos pelo município entre suas 

moradias e locais de trabalho.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19:  Tabela comparativa de empregos por sub-região na RMSP de 2007 e 2012. Fonte: Metrô-Pesquisas OD 

2007 e Mobilidade 2012. 

 

Nas tabelas a seguir, pode-se observar a quantidade de domicílios vagos nas áreas centrais em 

comparação com as áreas mais afastadas, assim como a baixa construção de residências se 

comparadas proporcionalmente ao município.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Figura 20: Tabela de distritos centrais de São Paulo com a quantidade de domicílio particulares vagos. Fonte: 

SILVA, IBGE censo 2000.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: MSP. Tabela de unidades residenciais lançadas, segundo zonas de valor e número de dormitórios (julho de 

87 a junho de 97). Fonte: SILVA, Embraesp.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22: Tabela de unidades lançadas de 1985 a 2000, segundo número de dormitórios. Fonte: SILVA, Embraesp.  

 

Os mapas a seguir ilustram algumas características do Município de SP. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23: Taxa de crescimento populacional, renda média domiciliar, média de anos de estudo e perfil 

socioeconômico respectivamente. Fonte: ATLAS AMBIENTAL, 1996. 



 

 
 

2.3 Morfológico 

  
“Sem o profundo conhecimento da morfologia urbana e da história da 
forma urbana, arriscam-se os arquitetos a desenhar a cidade segundo 
práticas superficiais, usando efeitos sem conteúdo disciplinar”. (LAMAS, 
2004, pág.22) 

 
Do ponto de vista de morfologia urbana, existem diversos tipos de ocupação interessantes a 

serem levantados que contribuem diretamente sobre o microclima urbano. Para entender a 

morfologia urbana de São Paulo, sua situação atual e forma de ocupação nas quadras, serão feitas 

análises de desenho urbano, considerando três fatores não correlatos: densidade populacional, 

densidade construída e tipologia construtiva (MADEIRA, 2013). 

A discussão entorno das densidades urbanas ideais e de modelos de urbanização e ocupação das 

quadras é antiga. Frank Lloyd Wright, em 1932, projetou a cidade de Broadacre, uma oposição aos 

modelos da cidade, onde cada família teria um lote de 4.000m² e a comunidade teria densidade 

de 10hab/ha com poucos edifícios. 

No mesmo ano, Le Corbusier projetou o Plan Voisin para Paris, na qual ele propôs a destruição de 

uma parte da cidade e a construção de arranha-céus com densidade de 3000hab/ha e grandes 

eixos viários. 

Atualmente, no entanto, tem se valorizado a ideia das altas densidades populacionais pelos 

pesquisadores urbanos. Segundo Haughton & Hunter (1994), por exemplo, densidades urbanas 

maiores seriam consideradas importantes para se alcançar um desenvolvimento sustentável, pelos 

seguintes motivos: 

1. A grande concentração de pessoas maximizaria o uso da infraestrutura instalada, diminuindo o 

custo relativo de sua implantação e reduzindo a necessidade de sua expansão para áreas 

periféricas. 

 2. Altas densidades rediriam também a necessidade de viagens já que a concentração de pessoas 

favorece as atividades econômicas como comércio e serviço a nível local. 

3. Por fim, elas encorajariam o pedestrianismo e viabilizariam a implantação de sistema de 

transportes coletivos. 

Segundo Fred Rodrigues (1986) densidades populacionais menores que 100 hab./ha 

inviabilizariam a presença de serviços e maiores do que  1.500 hab./ha gerariam "deseconomias“ .  



 

 
 

E Juan Mascaro (1986) estima que considerando os custos da infraestrutura urbana (água, luz, 

esgoto, pavimentação), custos do edifício (construção, terreno e capital) e  custos da energia gasta 

para manutenção (iluminação, elevadores, refrigeração) a  densidade bruta ideal seria de 450 a 

540 hab./ha. 

 Seguindo o pensamento das altas densidades populacionais, tem-se, por exemplo, o Distrito de 

Kamathipura, em Mumbai na Índia, que possui uma densidade de 12.131,2 hab/ha em quadras de 

arranjo irregular com uma variedade de edifícios térreos e torres de escritórios (MADEIRA, 2013).  

Outra forma de ocupação de quadras densas, está em Nova Iorque, no distrito de Upper East Side. 

Formado por quadras extremamente regulares, com eixos ortogonais e ocupação perimetral, a 

densidade populacional é de 5.853 hab/ha e é marcado por edifícios residenciais que chegam a 40 

andares, juntamente com residências características do séc.XIX e edificações de até 10 andares 

típicas do séc. XX. 

Na cidade do México, distrito de Molino de Santo Domingo, a densidade populacional é de 4.908,8 

hab/ha. Devido ao relevo acidentado, a ocupação ocorreu de forma perpendicular às curvas de 

nível, com quadras retangulares com pequenas edificações residenciais de até 2 andares que 

ocupam praticamente todo o terreno. 

Em Londres, o distrito de Notting Hill, possui 1.732, 4 hab/ha com ocupação perimetral das 

quadras, marcadas por edificações de 5 a 10 andares com grandes espaços livres em seu interior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24: Morfologia urbana de Kamathipura (Índia), Upper East Side (NY), Molino de Santo Domingo (México) e 
Notting Hill (Londres), respectivamente de cima para baixo da esquerda para direita. Fonte: BURDETT, SUDJIC, 2007. 
 

No âmbito brasileiro, temos densidades menores do que as anteriormente listadas nesses outros 

países, porém dentro dos limites citados anteriormente por Fred Rodrigues, tal como podemos ver 

na tabela a seguir:  

 

Tipologia urbana Densidade bruta 

Favelas (RJ) 1.000-1.500 hab./ha 

Bairros verticalizados (SP) 300-400 hab./ha 

Bairros verticalizados (SP) 100-150 hab./ha 

Bairros tipo "Jardins" (SP) 50-60 hab./ha 

Figura 25: Tipologias urbanas e sua densidade bruta. Fonte: DEL RIO, 1990 e GUNN, 1994. 

 

No centro de São Paulo, o distrito da República possui 24.774hab/km², ou seja 247,74 hab/ha 

(PREFEITURA DE SP, 2010) e representa a ocupação típica do início do séc XX, quando não havia a 

obrigatoriedade dos recuos laterais, com edificações de até 20 andares. 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26: Morfologia urbana do distrito da República. Fonte: MELLO, 2012. 
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3. DESEMPENHO AMBIENTAL: REFERENCIAS E NORMATIZAÇÃO 

O  presente  capítulo  é  um  levantamento  do  referencial  teórico  sobre  o  desempenho  de  áreas 

urbanas  e  seus  edifícios  na  busca  pela  qualidade  ambiental  destes  espaços.  A  partir  deste 

levantamento,  realizou‐se  a  definição  de  parâmetros  ambientais,  com  a  proposição  de  seus 

requisitos, critérios, métodos e ferramentas de avaliação organizando‐os em forma de um quadro 

de exigências humanas. A estrutura deste quadro baseou‐se em referencias normativas nacional, a 

NBR 15.575 de 20131 e internacional, a ISO 6.241 do ano de 19842, além da tese de doutorado de 

Miana (2010)3 e trabalhos desenvolvidos pelo grupo de pesquisadores do LABAUT da FAUUSP4. 

No primeiro momento desta pesquisa, buscou‐se a significação do termo desempenho através de 

autores  como  Borges  (2010),  Salgado  (1996)  e  Cintra  (2001)  que  possuem  uma  mesma 

abordagem,  afirmando  que  a  definição  de  desempenho  está  associada  ao  comportamento  em 

uso,  de  um  edifício,  quando  em  utilização.  E  que  este,  deve  apresentar  características  que  o 

capacite a cumprir objetivos e funções para os quais foi projetado. 

Por outro lado, Gibson (1982) conceituou desempenho como a prática de se pensar em termos de 

fins e não de meios, ressaltando a atenção com os requisitos que a construção deve atender e não 

com a prescrição de como esse edifício deve ser construído, mostrando claramente os diferentes 

caminhos da abordagem prescritiva  (os meios, sem cobranças de  resultados) e a abordagem do 

desempenho (os fins, as soluções de todas as partes). 

A  norma  internacional,  ISO  6.241  (1984),  estabelece  os  princípios  gerais  para  a  elaboração  de 

padrões de desempenho na construção civil e apresenta uma lista com requisitos do usuário com 

fatores  considerados  como  padrões  de  desempenho.  Um  fator  importante  desta  norma  é  a 

ausência da abordagem ambiental,  

Apresenta‐se  então,  a  norma  brasileira,  a  NBR  15.575  com  última  versão  de março  de  2013, 

intitulada  “Edificações  Habitacionais  –  Desempenho”.  Esta  norma  estabelece  o  desempenho  a 

partir da definição de  requisitos  (qualitativos), critérios  (quantitativos) e, métodos de avaliação, 

claramente baseada na norma internacional (ISO 6.241_1984).  

Outra  referencia que  serve de embasamento para este  capítulo é a  tese de Miana  (2010), que 

propõe  a  inserção  de  parâmetros  ambientais  no  processo  de  projeto  para  o  adensamento  e 

estudo da  forma urbana.  Sua metodologia é pautada na  revisão bibliográfica de 4 métodos de 

                                                 
1 ABNT NBR 15.575 – Edificações Habitacionais – Desempenho (2013). 
2 ISO 6.241 – Performance Standards in Building – Principles for their preparation and factors to be considered (1984). 
3
 MIANA, Anna Christina. Adensamento e forma urbana: inserção de parâmetros ambientais no processo de projeto (2010). 

4  PRATA  SHIMOMURA,  Alessandra  R.  Edificação  e  desenho  urbano  com  adensamento  e  qualidade  ambiental:  habitação  de 
interesse social na recuperação de áreas degradadas. Relatório de acesso restrito (LABAUT, 2010). 



 

projetos urbanos existentes  com atributos da  sustentabilidade ambiental, o DIMPU  (Dimensões 

Morfológicas do Processo de Urbanização, de 1994) do grupo e pesquisa da FAU UnB, o método 

de Andrade  (2005), Higueras  (2007)  e  trabalhos  realizados  pelo  grupo  de  pesquisa  do  LABAUT 

FAUUSP. 

Por último, as pesquisas realizadas pelo LABAUT e relatadas por Prata Shimomura (2010) em seu 

relatório de pós‐doutorado (de acesso restrito), referentes ao levantamento de todo o material de 

concepção  de  dois  trabalhos:  o  Projeto  Piloto  BR‐UK  desenvolvido  nos  anos  2005  e  2006,  e  o 

projeto Urban Age (2008). 

 

3.1 Referencias e Normatização 

A  fundamentação  teórica  acerca  do  desempenho  ambiental  de  edifícios  e  áreas  urbanas, 

respaldado na qualidade ambiental, foi o ponto de partida para a definição de parâmetros a serem 

atendidos, bem como o estabelecimento de seus requisitos, critérios, métodos e ferramentas de 

avaliação. Neste  sentido,  iniciou‐se  um  estudo  para  a  definição  dos  parâmetros  para  o  espaço 

urbano  e  seus  edifícios,  organizado  em  uma  versão  preliminar  de  um  Quadro  de  Exigências 

Humanas.  A  definição  inicialmente  de  oito  exigências  humanas  ocorreu  em  conjunto  com  a 

pesquisa “Edificação e Desenho Urbano com Adensamento e Qualidade Ambiental: habitação de 

interesse social na recuperação de áreas degradadas” (MEC/CAPES – PNPD n. 02556/09‐0). 

É  fundamental salientar que a promoção da qualidade ambiental se dará a partir da busca pela 

integração de vários critérios de conforto assinalados no Quadro de Exigências Humanas, que foi 

estruturado com base em duas referencias normativas principais: a norma brasileira NBR 15.575 

“Edificações Habitacionais – Desempenho” – Parte 1: Requisitos Gerais  (ABNT, 2013) e, a norma 

internacional  ISO 6241 “Performance Standards  in building – Principles for their preparation and 

factors to be considered” (ISO, 1984). 

Dentre  as diversas  referências  consultadas,  incluem‐se  também  relatórios  técnicos de pesquisa 

(IPT, 1981 e 1988; GONÇALVES et al., 2003),  teses de doutorado  (ALUCCI, 1993; MIANA, 2010), 

normas internacionais como a ASHRAE – Handbook of Fundamentals (2005), Ansi/Ashrae 55‐2004: 

Thermal Environment Conditions for Human Occupancy. Vale mencionar a norma da ABNT – NBR 

ISO  14001  “Sistema  de  Gestão  Ambiental”  (2004)  que,  estabelece  que  cada  sistema  seja  um 

edifício, projeto urbano ou equivalente, deve definir requisitos ambientais a ele vinculados, mas 

não indica ou sugere exemplos de requisitos a serem atendidos. 



 

3.1.1 Conceito de Desempenho 

Com a publicação da Norma Brasileira de Desempenho NBR 15.575 – Partes 1 a 6, que entrou em 

vigor  a  partir  de maio  de  2010,  os  sistemas  que  compõem  os  edifícios,  como  as  instalações 

hidrossanitárias,  as  estruturas,  os  pisos,  fachadas,  coberturas  e  outros,  terão  que  atender 

obrigatoriamente a um nível de desempenho mínimo ao  longo de uma vida útil. Borges  (2010) 

destaca que vários seminários e estudos têm sido realizados para avaliar o impacto da publicação 

dessa norma para a construção civil brasileira e, lança a seguinte pergunta: o que significa um bom 

desempenho de um edifício ou dos sistemas que o compõem? 

Conforme Salgado (1996), a palavra “desempenho”, significa em última instância “comportamento 

em  uso”,  caracteriza  o  fato  de  que  um  produto  deve  apresentar  certas  propriedades  que  o 

capacitem para cumprir sua função quando sujeito a certas ações. Nesse sentido, as edificações e 

suas  partes,  enquanto  produtos  estão  sujeitas  a  uma  grande  variedade  de  ações  devidas  aos 

fenômenos  de  origem  natural,  à  utilização  do  próprio  edifício  e  mesmo  decorrentes  de  sua 

concepção. 

Na mesma  linha de abordagem, Cintra  (2001) afirma que desempenho aplicado à  construção é 

entendido como satisfação total do usuário e “adequação ao uso”, quando se  focaliza o usuário 

como  prioridade  de  atuação,  a  palavra  desempenho  significa  comportamento  em  uso, 

caracterizando um produto que deve apresentar certas propriedades que o capacite a cumprir a 

função, quando sujeito a certas ações, a saber: 

 Naturais: vento, radiação solar, chuva, umidade relativa do ar, calor, frio, e outros; 

 Ligados  à  concepção  do  edifício:  ações  do  fogo,  de  cargas  permanentes,  esforços  de 

manuseio, ruído internos e externos, impactos de uso, ataques de agentes químicos; 

Borges  (2010)  aponta  que,  desde  a  década  de  1960,  nos  países  desenvolvidos,  a  definição  de 

desempenho está associada ao comportamento dos mesmos quando em utilização. O edifício é 

um  produto  que  deve  apresentar  determinadas  características  que  o  capacitem  a  cumprir 

objetivos e funções para os quais foi projetado, quando submetido a determinadas condições de 

exposição e uso. Assim, ele é considerado “bem comportado” quando atende aos requisitos para o 

qual  foi projetado. Tal conceito se aplica de maneira ampla na  indústria da construção,  focando 

quase  sempre  o  desempenho  requerido  para  os  processos  de  negócio  e  o  atendimento  às 

necessidades dos usuários ao longo do ciclo de vida das construções. 



 

Nos Estados Unidos, na década de 1970, o U.S. Department of Housing and Urban Development, 

também vinculado ao National Institute of Standards, financiou um grande programa chamado de 

“Operation  Breakthrough”  que  tinha  por  objetivo  desenvolver  critérios  para  projetos  e  para 

avaliação  de  sistemas  inovadores  voltados  à  construção  de  casas.  Seu  resultado  levou  à 

publicação, em 1977, de um documento contendo a definição de critérios de desempenho. 

Nas décadas seguintes, várias entidades importantes no mundo pesquisaram o tema desempenho, 

com especial destaque para o CIB  (International Council  for Research and  Innovation  in Building 

and Construction).  Esta,  é uma organização  internacional dedicada  ao  avanço da  tecnologia da 

construção  por  meio  da  pesquisa  e  disseminação  da  informação  e,  se  destaca  nos  estudos 

voltados ao tema desempenho de edificações (BORGES, 2010). 

Gibson  (1982),  pesquisador  do  CIB,  conceituou  a  abordagem  de  desempenho  essencialmente 

como a prática de se pensar em termos de fins e não de meios e, ainda enfatiza que a atenção é 

com os requisitos que a construção deve atender e não com a prescrição de como essa deve ser 

construída.  

Esta definição está  consolidada em  todo o meio acadêmico e, a  figura 27  ilustra o  conceito de 

desempenho ao deixar claros os diferentes caminhos adotados pelas abordagens prescritivas e de 

desempenho. Na abordagem prescritiva, o desempenho  final obtido da edificação é a  interação 

dos  desempenhos  implícitos  nas  soluções  (os meios)  adotadas  para  cada  parte  da  construção. 

Praticamente todas as normas técnicas vigentes no Brasil são prescritivas, definindo “fórmulas” de 

como projetar ou executar, sem cobrança de resultados. Já na abordagem de desempenho, parte‐

se do desempenho desejado global – os atributos, os fins – para a escolha e definição das soluções 

de todas as partes, que devem ter um desempenho compatível com o desejado. 

 

 

 

 

 

 

                            Figura 27: Matriz de Partes e Atributos – abordagem prescritiva e abordagem do desempenho 
                            Fonte: Borges (2010), In: Revista Construção Mercado, edição 103, fevereiro/2010. 

 

 

 



 

3.1.2 Norma Internacional ISO 6.241 (1984) 

A elaboração da ISO 6.241 Performance Standards in building – Principles for their preparation and 

factors  to  be  considered,  em  1984,  foi  um marco  importante  para  a  aplicação  do  conceito  de 

desempenho, que definiu uma lista mestra de requisitos funcionais dos usuários de edifícios. 

O desenvolvimento de padrões de desempenho para edifícios, envolve um trabalho em todos os 

níveis do geral ao específico. O objetivo é definir o desempenho necessário de edifícios inteiros, de 

seus sistemas ou partes da construção, em termos de requisitos funcionais de seus usuários. 

O trabalho inclue a preparação de: 

 Princípios gerais  (nível 1) de definição de  requisitos de desempenho e de  se estabelecer 

métodos padronizados para a sua avaliação, tais como a ISO 6.2405  e a ISO 7.1626; 

 Padrões de meio de expressão pelo qual os  requisitos do usuário podem  ser  traduzidos, 

tais como na ISO 6.2427; 

 Padrões relativas à definição dos agentes relevantes para o desempenho do edifício, como 

a ISO 6.2438; 

 Padrões abrangentes e específicos (níveis 2 e 3) para o desempenho de determinados tipos 

de edifício ou produto e os métodos de avaliação de atributos de desempenho individual.  

 

Esta  norma  internacional  estabelece  os  princípios  gerais  para  a  elaboração  de  padrões  de 

desempenho na construção civil. Ela complementa a  ISO 6.240, de 1980 (Performance Standards 

in Building – Contents and Presentation) com uma listagem de fatores a serem considerados como 

padrões de desempenho. 

A ISO 6.241 ainda é referencia no exame de quais requisitos de desempenho devem ser atendidos 

nas  edificações, mesmo  tendo  sido  publicada  há  quase  trinta  anos.  A  lógica  do  desempenho 

apresentada nesta norma, com os requisitos enquadrados num nível qualitativo, os critérios, em 

termos quantitativos, e os métodos de  avaliação para  a  verificação do  atendimento ou não do 

critério,  foi  adotado  posteriormente  na  norma  brasileira  (NBR  15.575_2013  Edificações 

Habitacionais – Desempenho). É  importante mencionar a ausência do enfoque ambiental desta 

norma, dada à época de sua elaboração quando a sustentabilidade das construções não era um 

                                                 
5 ISO 6.240, Performance standards in building – contents and presentation (1980). 
6 ISO 7.162, Performance Standards in building – contents and format of Standards for evaluation of performance (1992). 
7
 ISO 6.242, Building performance – expression of functional requirements of users – Thermal comfort, air purity, acoustical comfort, 
visual comfort and energy saving in heating (1992). 
8 ISO 6.243, Climatic data for building design – definitions and symbols (1997). 



 

tema  relevante  para  a  sociedade,  diferentemente  de  hoje,  em  que  questões  ambientais  são 

primordiais na pauta da discussão de projetos e construções em todo do planeta. 

Representando um  importante papel para esta pesquisa, esta norma (ISO 6.241_1984), traz uma 

tabela  de  Requisitos  do  Usuário  (user  requeriment)  ao  qual  o  edifício  deve  satisfazer.  Estes 

requisitos  do  usuário  devem  ser  aplicados  em  espaços  internos  ou  externos  a  edifícios, 

independente  da  sua  localização  ou  do  seu  projeto  arquitetônico.  Estabelece  ainda  que, 

‘requisitos  de  desempenho’  (performance  requeriment) devem  ser derivados  dos  requisitos  do 

usuário considerando‐se a  localização do edifício e as decisões  iniciais de projeto. Neste sentido, 

destaca‐se  a  importância  do  diagnóstico  no  contexto  climático  local  no  estabelecimento  de 

requisitos de desempenho ligados às questões de conforto ambiental dos usuários. 

A  ISO  6.241  (1984)  define  ‘requisitos  do  usuário’  (user  requirement)  como  “necessidade  a  ser 

atendida por um edifício” (Statement of need to be fulfilled – by a building). 

E, ‘requisito de desempenho’ (performance requirement) como: “requisito do usuário expresso em 

termos de desempenho de um edifício” (User requirement expressed in terms of the performance 

of a product. NOTE: A product may mean a building as a whole or any part of it. ISO 6.241_1984). 

A tradução das necessidades dos usuários em requisitos e critérios que possam ser mensurados de 

maneira objetiva,  respeitando determinadas  condições de exposição e uso, e que  sejam viáveis 

técnica  e  economicamente  dentro  da  realidade  de  cada  sociedade,  região  ou  país,  é  o  grande 

desafio na utilização da abordagem de desempenho na construção civil. 

Borges (2010) alerta para outro aspecto  importante que são as condições de exposição a que as 

edificações estão sujeitas e que dependem dos agentes que atuarão sobre elas, e são relevantes 

para a manutenção dos níveis de desempenho esperados ao  longo do  tempo. Estes podem  ter 

origem  interna  (por  exemplo,  ações  dos  próprios  usuários)  ou  externa  às  edificações,  serem 

provenientes  de  várias  naturezas  (como  chuvas,  ventos,  etc.),  também  envolve  um  caráter 

sistêmico e baseado na probabilidade.  

As condições adequadas de uso e operação da edificação são definidas em projeto, e o seu não 

atendimento pelos usuários pode afetar diretamente na obtenção do desempenho esperado ao 

longo da vida útil da edificação. Quando a utilização da edificação for diferente daquela prevista 

em projeto, como por exemplo, a aplicação de cargas na estrutura muito superiores à previstas 

originalmente,  vários  requisitos  de  desempenho  podem  deixar  de  ser  atendidos,  como  a 

segurança  estrutural,  a  ausência  de  deformações,  a  estanqueidade  etc.  Da mesma  forma,  as 

condições  de  operação  das  edificações,  especialmente  a  elaboração  e  implementação  de 



 

programas  de manutenção  corretiva  e  preventiva,  também  afetam  de maneira  importante  a 

obtenção do desempenhado esperado ao longo do tempo. 

No Brasil, como o país possui dimensões continentais, as condições de exposição variam bastante 

de  região  para  região,  o  que  torna  fundamental  a  consideração  das  características  locais  e 

climáticas quando da execução dos projetos. 

Os  requisitos do usuário desta norma estão organizados em 14 categorias, conforme a  tabela 1 

abaixo: 

REQUISITOS DOS USUÁRIOS ISO 6.241 (1984) 

Categoria  Exemplos  

1. 
Requisitos de 
Estabilidade 

 Resistência  mecânica  a  ações  estáticas  e  dinâmicas,  tanto  individualmente 
quanto em combinação; 

 Resistência a  impactos, ações abusivas  intencionais ou não, ações acidentais, 
efeitos cíclicos; 

2. 
Requisitos de 
segurança contra 
incêndio 

 Risco de eclosão de incêndio e de propagação do fogo; 

 Efeitos fisiológicos da fumaça e do calor; 

 Tempo de acionamento de alarme (sistema de detecção e de alarme); 

 Tempo de evacuação da edificação (rotas de saída); 

 Tempo de sobrevida (compartimentação resistente ao fogo). 

 
3. 
Requisitos de 
segurança em 
uso 

 Segurança relativa a agentes agressivos (proteção contra explosões, 
queimaduras, pontos e bordas cortantes, mecanismos móveis, descargas 
elétricas, radioatividade, contato ou inalação de substâncias venenosas, 
infecção); 

 Segurança durante movimentação e circulação (limitação de escorregamento 
nos pisos, vias não obstruídas, corrimões, etc); 

 Segurança contra a entrada indevida de pessoas e/ou animais. 

4. 
Requisitos de 
estanqueidade 

 Estanqueidade à água (de chuva, do subsolo, de água potável, de águas 
servidas etc); 

 Estanqueidade de ar e de gás; 

 Estanqueidade da neve e de poeira. 

5. 
Requisitos 
higrotérmico 

 Controle de temperatura do ar, da radiação térmica, da velocidade do ar e da 
umidade relativa (limitação da variação no tempo e no espaço, a resposta dos 
controles); 

 Controles de condensação. 

6. 
Requisitos de 
Pureza do ar 

 Ventilação; 

 Controle de odores. 

7. 
Requisitos 
acústicos 

 Controle de ruídos internos e externos (contínuos e/ou intermitentes); 

 Inteligibilidade sonora; 

 Tempo de reverberação. 

 
8. 
Requisitos visuais 

 Iluminação natural e artificial (iluminância necessária, liberdade de brilho, 
contraste de luminância e estabilidade); 

 Luz solar (insolação); 

 Possibilidade de escuridão; 

 Aspectos de espaços e de superfícies (cor, textura, regularidade, nivelamento, 
verticalidade, horizontalidade, perpendicularidade etc.); 

 Contato visual, internamente e com o mundo exterior (encadeamentos e 



 

barreiras referentes à privacidade, proteção contra distorção ótica). 

9. 
Requisitos táteis 

 Propriedades das superfícies, aspereza, secura, calor, elasticidade; 

 Proteção contra descargas de eletricidade estática. 

 
10. 
Requisitos 
dinâmicos 

 Limitação de vibrações e acelerações de todo o conjunto (transientes e 
contínuas); 

 Conforto dos pedestres nas áreas expostas ao vento; 

 Facilidade de movimentação (inclinação das rampas, disposição dos degraus de 
escadas); 

 Margem de manobras (manipulação de portas, janelas, controle sobre 
equipamentos, etc.). 

 
11. 
Requisitos de 
higiene 

 Instalação para cuidados e higiene do corpo humano; 

 Fornecimento de água; 

 Facilidade de limpeza; 

 Liberação de águas servidas, materiais servidos e fumaça; 

 Limitação de emissão de contaminantes. 

12. 
Requisitos para 
espaços de usos 
específicos 

 Quantidade, tamanho, geometria, subdivisão e inter‐relação de espaços; 

 Serviços e equipamentos; 

 Capacidade de mobiliar com flexibilidade. 

13. 
Requisitos de 
durabilidade 

 Retenção  de  desempenho  ao  longo  da  vida  útil  de  serviços  sujeitos  à 
manutenção regular. 

14. 
Requisitos 
econômicos 

 Custos de manutenção, operacionais e de capital; 

 Custos de demolição. 

           Tabela 1: Tabela de Requisitos dos Usuários da ISO 6.241 (1984). 
           Fonte: Norma ISO 6.241 – Tradução nossa. 

 

 

3.1.3 Norma Brasileira NBR 15.575 (2013) 

A norma NBR 15.575_2013 sob o título geral “Edificações Habitacionais – Desempenho” contém as 

seguintes partes:  

 Parte 1: Requisitos Gerais; 

 Parte 2: Requisitos para os Sistemas Estruturais; 

 Parte 3: Requisitos para os Sistemas de Piso; 

 Parte 4: Requisitos para os Sistemas de Vedações Verticais internas e externas; 

 Parte 5: Requisitos para os Sistemas de Cobertura; 

 Parte 6: Requisitos para os Sistemas Hidrossanitários. 

 

A  norma  de  desempenho  NBR  15.575  (ABNT,  2013),  refere‐se  a  sistemas  que  compõem 

edificações habitacionais  independente de seus materiais constituintes e do sistema construtivo 

adotado, estabelecendo a busca pelo atendimento das exigências dos usuários. Portanto, seu foco 



 

está  no  comprometimento  com  as  exigências  dos  usuários  para  o  edifício  habitacional  e  seus 

sistemas quanto ao seu comportamento em uso.   

Conforme  a  NBR  15.575,  a  forma  de  instituir  o  desempenho  é  comum  e  internacionalmente 

organizada  a  partir  da definição  de  requisitos  (que  são  qualitativos),  critérios  (quantitativos  ou 

premissas)  e,  métodos  de  avaliação  os  quais  sempre  permitem  a  mensuração  clara  do  seu 

cumprimento, tal como a norma anterior (ISO 6.241_1984). 

Estas normas visam de um  lado  incentivar e balizar o desenvolvimento  tecnológico e, de outro, 

orientar a avaliação da eficiência técnica e econômica das inovações tecnológicas. 

Há  que  se  reconhecer  a  diferença  entre  normas  prescritivas  e  normas  de  desempenho,  onde 

normas  prescritivas  estabelecem  requisitos  com  base  no  uso  validado  de  produtos  ou 

procedimentos, buscando o atendimento às exigências dos usuários de forma  indireta. Ao passo 

que, normas de desempenho traduzem as exigências dos usuários em requisitos e critérios, e são 

consideradas  como  complementares  às  normas  prescritivas,  sem  substituí‐las.  A  utilização 

simultânea  de  ambas  visa  atender  às  exigências  do  usuário  com  soluções  tecnicamente 

apropriadas. 

Deve‐se  ressaltar  que  a  abordagem  desta  norma  explora  conceitos  que  muitas  vezes  são 

desconsiderados em normas prescritivas específicas, como exemplo, a durabilidade dos sistemas, 

a manutenibilidade da edificação, o conforto tátil e antropodinâmico dos usuários. 

Em suma,  todas as disposições contidas nesta norma são aplicáveis aos sistemas que compõem 

edificações  habitacionais,  projetados,  construídos,  operados  e  submetidos  a  intervenções  de 

manutenção  que  atendam  às  instruções  específicas  do  respectivo manual  de  operação,  uso  e 

manutenção. 

A  parte  1  desta  norma,  que  se  refere  a  Requisitos  Gerais  apresenta  uma  lista  para  atingir  o 

desempenho em edificações habitacionais, e utilizada como referencia para o estabelecimento de 

requisitos e  critérios. A  lista  geral  segue  abaixo  com o  item  ‘exigências do usuário’ delimitado, 

apresentado conforme três temas de acordo com a seguinte classificação (Tabela 2): 

 
 
 
 
 
 
1.Exigências do usuário 

Segurança 
 Segurança estrutural; 
 Segurança contra fogo; 
 Segurança no uso e na operação. 

 
 

Habitabilidade 

 Estanqueidade; 
 Desempenho térmico; 

 Desempenho acústico; 

 Desempenho lumínico; 

 Saúde, higiene e qualidade do ar; 



 

 Funcionalidade e acessibilidade; 
 Conforto tátil e antropodinâmico. 

Sustentabilidade 
 Durabilidade; 
 Manutenibilidade; 

 Impacto ambiental. 

 
2.Incumbências dos 
intervenientes 

Fornecedor de insumo, material, componente e/ou sistema 

Projetista

Construtor e incorporador

Usuário 

 
 
3.Avaliação de Desempenho 

Avaliação do desempenho

Diretrizes para implantação o entorno

Métodos de avaliação do desempenho

Amostragem

Relação entre Normas

Documentos com resultados da avaliação do sistema 

4.Desempenho Estrutural  Requisito – estabilidade e resistência estrutural 
   ‐ Critério: estado‐limite último 

Requisito – deformações, fissurações ocorrência de outras falhas
   ‐ Critério: estados‐limites de serviço 

 
 
5.Segurança contra incêndio 

Requisito – dificultar o princípio do incêndio
   ‐Critérios para dificultar o princípio do incêndio 

Requisito – facilitar a fuga em situação de incêndio 
   ‐ Critério: rotas de fuga 

Requisito – dificultar a inflamação generalizada 
   ‐ Critérios: propagação superficial de chamas 

Requisito – dificultar a propagação do incêndio 
   ‐  Critério:  isolamento  de  risco  à  distancia;  por  proteção; 
assegurar estanqueidade e isolamento. 

Requisito – segurança estrutural

Requisito – sistema de extinção e sinalização de incêndio 
   Critério: equipamentos de extinção, sinalização e  iluminação de 
emergência. 

6.Segurança no uso e na 
operação 

Requisito – segurança na utilização do imóvel
   ‐ Critério: segurança na utilização dos sistemas 

Requisito – segurança das instalações

7.Estanqueidade  Requisito  – estanqueidade  a  fontes  de  umidade  externas  à 
edificação 
   ‐ Critério: estanqueidade à água de chuva e à umidade do solo e 
lençol freático  

Requisito  – estanqueidade  a  fontes  de  umidade  internas  à 
edificação 
   ‐  Critério:  estanqueidade  à  água  utilizada  na  operação  e 
manutenção do imóvel 

 
 
8.Desempenho Térmico 

Procedimento 1: simplificado

Procedimento 2: medição

Simulação computacional

Requisito – exigências de desempenho no verão. 
  ‐Critério: valores máximos de temperatura; 

Requisito – exigências de desempenho no inverno. 
  ‐Critério: valores mínimos de temperatura; 

Edificação em fase de projeto

  Requisito – isolação acústica de vedações externas 



 

 
9.Desempenho Acústico 

  ‐Critério: desempenho acústico das vedações externas; 

Requisito – isolação acústica entre ambientes. 
  ‐Critério: isolação ao ruído aéreo entre pisos e paredes internas; 

Requisito – ruídos de impactos.
  ‐Critério: ruídos gerados por impactos; 

 
10.Desempenho Lumínico 

Requisito – iluminação natural.
  ‐Critério: simulação: níveis mínimos de iluminância natural; 

Requisito – iluminação artificial.
  ‐Critério: níveis mínimos de iluminação artificial; 

 
11.Durabilidade e 
Manutenibilidade 

Requisito – vida útil de projeto do edifício e dos  sistemas que o 
compõem. 
  ‐Critério: vida útil de projeto; 

Requisito – manutenibilidade do edifício e de seus sistemas. 
  ‐Critério: facilidade ou meios de acesso; 

 
 
12.Saúde, higiene e qualidade 
do ar 

Requisito – proliferação de microorganismos.
  ‐Critério: fixados na legislação vigente; 

Requisito – poluentes na atmosfera interna da habitação. 
  ‐Critério: fixados na legislação vigente; 

Requisito – poluentes no ambiente de garagem. 
  ‐Critério: fixados na legislação vigente; 

 
 
 
 
13.Funcionalidade e 
acessibilidade 

Requisito – altura mínima de pé direito.
  ‐Critério: altura mínima de pé direito; 

Requisito  – disponibilidade  mínima  de  espaços  para  uso  e 
operação da habitação. 
  ‐Critério: disponibilidade mínima de espaços para uso e operação 
da habitação; 

Requisito  – adequação  para  pessoas  com  deficiências  físicas  ou 
pessoas com mobilidade reduzida. 
  ‐Critério: adaptações de áreas comuns e privadas; 

Requisito – possibilidade de ampliação da unidade habitacional.
  ‐Critério: ampliação de unidades habitacionais evolutivas; 

 
 
14.Conforto tátil e 
antropodinâmico 

Requisito – conforto tátil e adaptação ergonômica. 
  ‐Critério: adaptação ergonômica de dispositivos de manobra; 

Requisito  – adaptação  antropodinâmica  de  dispositivos  de 
manobra. 
  ‐Critério: força necessária para o acionamento de dispositivos de 
manobra; 

 
 
 
15. Adequação Ambiental 

Projeto e implantação de empreendimentos.

Seleção e consumo de materiais.

Consumo de água e deposição de esgotos no uso e ocupação da 
habitação. 
Requisito – utilização e reuso de água 
  ‐Critério: ver tabela 18.1 da norma 

Consumo de energia no uso e ocupação da habitação 

            Tabela 2: Lista geral de itens para o desempenho em edificação habitacional. 
            Fonte: Adaptado da norma NBR 15575 (2013) “Edificações Habitacionais – Desempenho”, Parte 1 – Requisitos 

Gerais. 

 

 

Esta parte da norma (Parte 1 – Requisitos Gerais) estabelece requisitos e critérios de desempenho 

para  edifícios  habitacionais,  derivados  das  exigências  do  usuário.  Estes  devem  ser  verificados 



 

conforme  os  respectivos métodos  de  avaliação  indicados  nas  partes  2  a  6  da  norma,  os  quais 

consideram a  realização de ensaios  laboratoriais, ensaios de  tipo, ensaios em campo,  inspeções 

em protótipos ou em campo, simulações e análise de projetos. 

Nota‐se  que,  requisitos  aplicáveis  somente  para  edificações  de  até  cinco  pavimentos  estão 

especificados  em  suas  respectivas  seções.  Requisitos  e  critérios  particularmente  aplicáveis  a 

determinado sistema são tratados separadamente em cada parte da norma de desempenho (NBR 

15.575, 2013). 

 

3.1.4 Parâmetros Ambientais para o Adensamento e a Forma Urbana 

Miana  (2010)  desenvolveu  em  sua  tese,  uma metodologia  para  inserir  parâmetros  ambientais, 

relacionados  ao  adensamento  e  a  forma  urbana,  no  processo  de  projeto.  Sua  pesquisa  foi 

desenvolvida em  três momentos distintos: um primeiro de  fundamentação  teórica e construção 

de conceitos; um segundo momento de análise e avaliação de projetos urbanos contemporâneos 

sob os aspectos da sustentabilidade ambiental; e, o terceiro momento de síntese e proposição da 

incorporação  de  parte  da  camada  ‘meio  ambiente’  no  processo  de  projeto  urbano. Mostra‐se 

claramente na pesquisa que, não existem soluções únicas, cada sitio e cada projeto necessita de 

medidas  específicas  relacionadas  às  suas  características  próprias.  Da mesma maneira  que  não 

existe  um método  de  projeto  universal,  uma  vez  que  este  é  definido  diante  dos  problemas  e 

potencialidades  apresentados. No  entanto,  é  necessária  a definição  e  adoção  de  parâmetros  e 

regras que orientem o processo de projeto no âmbito da sustentabilidade ambiental, ou seja, o 

atendimento às exigências humanas e a produção de espaços urbanos de qualidade com o mínimo 

impacto ao meio natural. 

Para  tanto,  a  metodologia  utilizada  por  Miana  (2010)  se  apoia  na  revisão  bibliográfica  dos 

métodos  de  projetos  urbanos  existentes  que  consideram  de  alguma  forma,  os  aspectos 

relacionados à sustentabilidade ambiental. 

No contexto científico, poucas pesquisas abordam esta temática de uma forma ampla, integrando 

as variáveis ambientais e demais aspectos da sustentabilidade ambiental entre si e a prática do 

projeto urbano. 

Por outro  lado, na prática profissional, percebe‐se  (em alguns  casos) uma preocupação  com as 

questões  ambientais  e  que,  embora  os  exemplos  não  sejam muitos,  há  uma maior  aplicação 

desses  conceitos no projeto,  com o uso de  ferramentas  computacionais e estudos em modelos 



 

reduzidos. Porém, na maioria das vezes, os critérios quantitativos que possibilitam a  inserção e 

avaliação das variáveis ambientais no projeto urbano não estão claros ou não foram definidos. 

O  primeiro  método  analisado  foi  proposto  pelo  grupo  de  pesquisa  da  FAU  UnB,  chamado 

DIMPU_1994 (Dimensões Morfológicas do Processo de Urbanização), com o objetivo de investigar 

como  a  forma  da  cidade  afeta  a  vida  das  pessoas  em  todos  os  aspectos  e  desenvolver  uma 

metodologia a facultar o confronto do desempenho da forma urbana nos vários aspectos. 

Segundo os autores da metodologia (HOLANDA; KOHLSDORF, 1994), o projeto é realizado em três 

etapas focadas nos atributos morfológicos de cada dimensão do espaço arquitetônico: a análise, 

que consiste no levantamento do existente (descrições por categorias e elementos incidentes em 

cada  dimensão);  a  avaliação  da  situação  arquitetônica  quanto  a  seu  desempenho  funcional, 

bioclimático, de co‐presença, topoceptivo, econômico, expressivo e afetivo e proposição de uma 

nova situação arquitetônica, que supere os problemas detectados na avaliação.  

Esse método pode  ser utilizado  tanto no processo de desenvolvimento do projeto quanto para 

avaliar uma intervenção urbana. 

Além disso, são definidas as três fases de elaboração do projeto: o levantamento, o diagnóstico e a 

proposição,  destacando  a  importância  de  interagir  a  etapa  de  proposição  com  a  etapa  de 

avaliação. 

O  segundo método analisado é o de Andrade  (2005), que aborda os  sistemas urbanos por uma 

visão  sistêmica  da  estrutura  da  cidade  e  interdependência  essencial  de  todos  os  fenômenos 

físicos, biológicos, culturais e sociais que ali ocorrem.  

Com base nessa visão, Andrade (2005) desenvolve um método para implantação e a recuperação 

de espaços urbanos baseado nos princípios de sustentabilidade ambiental associado à morfologia 

urbana, estabelecido por Dauncey e Peck (2002, apud ANDRADE, 2005).  

O  método  consiste  em  traduzir  os  princípios  em  estratégias  e  técnicas  para  o  processo  de 

desenho,  visando  produzir  assentamentos  humanos  em  equilíbrio  com  o  meio  ambiente  e 

economicamente viáveis. A grande contribuição desse método é apontar diretrizes para projeto 

urbano baseadas em princípios de sustentabilidade ambiental para assentamentos humanos. 

A  terceira metodologia analisada é de Higueras  (2007) e  seu urbanismo bioclimático que, deve 

adequar os traçados urbanos às condições singulares do clima e território, entendendo que cada 

situação geográfica deve gerar um desenho urbano  característico e diferenciado  com  relação a 

outros lugares. 



 

Para que, o projeto urbano esteja adequado ao meio natural no qual ele está  inserido, Higueras 

(2007) propõe a divisão em etapas metodológicas:  

Etapa 01 ‐ Estabelecer uma síntese das condicionantes do meio físico e ambiental, através de um 

diagnóstico  local,  verificando  as  seguintes  variáveis:  geomorfologia,  água,  solo,  vegetação, 

insolação e vento;  

Etapa  02  ‐  Estabelecer  as determinantes que  condicionam o microclima  local,  sobretudo  as de 

vento e sol, com objetivo de quantificar as necessidades  locais para  inverno e verão, através da 

carta bioclimática, possibilitado a definição das principais estratégias (diagnóstico climático);  

Etapa  03  ‐  Por  fim,  as  estratégias  gerais  são  detalhadas  nos  documentos  de  planejamento 

territorial  ou  planejamento  urbano,  articulados  aos  sistemas  gerais  urbanos,  rede  viária, 

equipamentos e zonas verdes e espaços livres. 

Após o estudo de cada uma das variáveis, tornou‐se imperativo criar um mecanismo que sintetize 

o diagnóstico ambiental. Com isso, Higueras (2007) desenvolveu uma matriz que resume a relação 

entre o meio ambiente e o meio urbano, tornando possível determinar as estratégias para, a partir 

delas, estabelecer os critérios necessários para um desenvolvimento urbano adequado ao meio 

ambiente. 

VARIÁVEIS DO MEIONATURAL X VARIÁVEIS DO MEIO URBANO

Critérios de 
otimização do 
meio ambiente  

 

SOL  VEGETAÇÃO  VENTO  ÁGUA 

 

GEOMORFOLOGIA 

 
 
Rede viária  
 

Orientação / 
Forma.  

Localização.  
 

Orientação / 
Forma.  

Microclima 
externo.  
 

Condição de 
suporte aptidão 
do solo / 
Adaptação 
topográfica.  

 
Espaços livres  
 

Orientação /  
Forma.  

Espécies / 
Densidade / 
Localização.  

Orientação / 
Forma  

Microclima 
externo.  
 

Condição de 
suporte aptidão 
do solo.  
 

Condições da 
Quadra  

Orientação / 
Geometria / 
Densidade.  

  Orientação / 
Geometria / 
Densidade.  

   

 
Condições do 
Lote  

Geometria / 
Alturas / 
Ocupação / 
Potencial 
construtivo.  

  Geometria / 
Alturas /  
Potencial 
construtivo.  

   

Condições da 
Edificação  

Controle solar / 
Acondic. passivo  

  Ventilação 
interna / 
Localização 
aberturas.  

Microclima 
interno.  
 

 

          Tabela 3: Matriz de interação entre o meio natural e o meio urbano. 
          Fonte: HIGUERAS, 2007, p. 97 – tradução Miana (2010). 



 

A  revisão  bibliográfica da  tese  de Miana  (2010),  também  contempla pesquisas  sobre  os  temas 

específicos abordados na metodologia tais como: ventilação natural nos espaços urbanos; acesso 

ao sol e disponibilidade de luz natural; conforto térmico e conforto acústico nos espaços externos; 

eficiência energética e vegetação no meio urbano.  

Diante  de  tantos  temas  específicos  considerou‐se:  a  relevância  do  tema  para  a  qualidade 

ambiental  urbana;  a  relação  do  tema  com  as  condicionantes  de  projeto,  ou  melhor,  a  sua 

influência na forma urbana e vice‐versa; os fatores relacionados a estes que devem ser analisados; 

a existência ou não de parâmetros de avaliação; e os métodos existentes para avaliação do tema 

no processo de projeto.  

Destacam‐se aqui alguns trabalhos realizados por pesquisadores do LABAUT FAUUSP nesta área, 

com ênfase ao conforto ambiental urbano. 

Duarte (2000) estabeleceu uma correspondência entre as formas urbanas e as condições térmicas 

resultantes,  propondo  uma  correlação  entre  o  aquecimento  urbano  com  variáveis  próprias  do 

planejamento urbano, tais como taxa de ocupação, coeficiente de aproveitamento e a existência 

de massas de água e vegetação.  

Prata  Shimomura  (2005)  desenvolveu  em  sua  pesquisa  simulações  de  ventilação  natural  em 

espaços  urbanos,  através  de  aplicativos  computacionais  e  em  túnel  de  vento,  validando  estes 

estudos  com medições  em  campo.  A  pesquisa  trata  principalmente  do  campo  de  velocidades 

causado pela obstrução de edifícios. Finalizado este trabalho, Prata Shimomura (2008) partiu para 

a pesquisa sobre os valores de rugosidade (z0), perfis de velocidades médias e de intensidade de 

turbulência, a partir de tipologias de ocupação urbana da cidade de São Paulo.  

Monteiro  (2008)  estudou  os  índices  de  conforto  aplicáveis  a  espaços  externos,  fornecendo 

material para a determinação das necessidades ambientais de conforto térmico dos usuários.  

Ramos (2007) pesquisou as formas de avaliação do ruído urbano, contribuindo com  informações 

para aplicação no planejamento urbano. 

Brandão (2004) desenvolveu uma ferramenta que permite avaliar o efeito de novas edificações no 

desempenho  térmico,  luminoso  e  energético  dos  vizinhos,  servindo  como  parâmetro  para  a 

determinação de recuos, gabaritos e densidade urbana. Posteriormente, Brandão (2009) abordou 

a  relação  das  edificações  com  outros  aspectos  do  clima  urbano,  avaliando  principalmente  as 

alterações de  temperatura e a  intensidade e distribuição da ventilação. Como  resultado propôs 



 

equações de  regressão que  relacionam a ocupação urbana com variáveis meteorológicas  locais. 

Apesar da aplicabilidade  limitada, tais equações podem ser utilizadas para gerar recomendações 

gerais de planejamento e que o processo desenvolvido para obter as equações pode ser utilizado 

na avaliação comparativa de áreas urbanas.  

Gonçalves  (2003), na  tese  “A  sustentabilidade de edifícios altos: uma nova geração de edifícios 

altos e sua inserção urbana” tratou das implicações e impactos, nem sempre negativos, do edifício 

alto  como  objeto  do  planejamento  e  desenho  urbano  antes  mesmo  de  ser  um  objeto  da 

arquitetura. 

Umakoshi (2008) elaborou uma visão crítica sobre os edifícios altos apresentados nas últimas duas 

décadas,  como  sustentáveis, destacando  características do projeto arquitetônico em  relação ao 

desempenho ambiental.  

De uma  forma mais ampla, Kronka Mülfarth  (2003) abordou os conceitos de  sustentabilidade e 

sua aplicação na arquitetura, desenvolvendo uma sistematização do assunto. 

Com  relação  às  ferramentas  de  projeto,  Alucci  vem  desenvolvendo  diversos  softwares  que 

auxiliam tanto o processo de projeto quanto a avaliação do desempenho das edificações. Alguns 

desses  aplicativos  computacionais  são  específicos  para  edificações  como,  por  exemplo,  o 

Climaticus  (ALUCCI,  2005),  o  TAO  (ALUCCI,  2007),  o  Acústico  (2002),  porém  que  apresentam 

algumas  avaliações  que  auxiliam  o  diagnóstico  e  a  implantação  de  assentamentos  humanos. 

Outros como o Urbano  (ALUCCI e MONTEIRO, 2004)  já  são específicos para espaços externos e 

podem ser usados como ferramentas para o desenvolvimento do projeto desses espaços. 

De  uma  maneira  geral,  estas  pesquisas  abordam  questões  específicas  de  fundamental 

importância, porém tratadas de forma isolada no projeto urbano. O grupo de pesquisa do LABAUT 

percebeu esta  lacuna, e  tem  realizado exercícios de projetos urbanos,  colocando em prática os 

conhecimentos adquiridos e as ferramentas desenvolvidas nestes trabalhos.  

Miana  (2010) destaca que, o primeiro deles  foi o projeto desenvolvido para o  concurso  ‘Bairro 

Novo’ promovido pela prefeitura do Município de  São Paulo,  através da Empresa Municipal de 

Urbanização  –  EMURB,  com  o  objetivo  de  impulsionar  a  discussão  ampla  da  produção  e  do 

desenho da  cidade e  sua  relação  com as  centralidades urbanas,  com melhoria ambiental e dos 

espaços públicos e com o próprio exercício da cidadania. O projeto  foi apresentado em nível de 



 

Estudo Preliminar a ser implantado na área de Intervenção, localizada na Região da Água Branca, 

município de São Paulo9. 

Com a realização deste projeto verificou‐se ainda mais a necessidade de trabalhos que apliquem 

os aspectos ambientais no processo de projeto urbano, dando suporte científico para as decisões 

adotadas durante o desenvolvimento do projeto. Diante disso, o grupo de pesquisa do LABAUT 

FAUUSP  se  reuniu  para  realizar  dois  exercícios  de  projeto  urbano  coordenado  pela  profa. Dra. 

Joana Carla Soares Gonçalves, que possibilitaram a discussão e aplicação de aspectos ambientais 

no processo de projeto (MIANA, 2010). 

O primeiro destes exercícios de projeto, intitulado “Sustainable urban spaces: a case study in São 

Paulo, Brazil”  foi  realizado durante os anos de 2005 e 2006, em parceria  com o Prof. Dr. Koen 

Steemers  da  University  of  Cambridge  e  a  Profa.  Dra.  Susannah  Hagan  da  University  of  East 

London10. O segundo,  intitulado “Desenho Urbano para o Desempenho Ambiental com Benefícios 

Sócio‐Econômicos”  foi desenvolvido durante o  ano de 2008  com a  cooperação  internacional da 

London School of Economics, Urban Age11. 

De uma maneira geral, o segundo exercício é uma continuação do primeiro. A diferença é que no 

segundo exercício o grupo de pesquisa  já  tinha consciência das deficiências metodológicas e da 

ausência  de  critérios  ambientais,  além  de  uma  experiência maior  no  uso  das  ferramentas  de 

avaliação de aspectos ambientais específicos.  

O primeiro exercício foi aplicado em duas áreas degradadas da cidade de São Paulo, os bairros da 

Luz a da Barra Funda. Já no segundo exercício, o projeto foi desenvolvido para uma das áreas, a 

área do PRIH no Bairro da Luz (Perímetro de Reabilitação Integrada do Habitat da Luz), e, por esta 

razão, o projeto pôde ser mais aprofundado, incluindo o retrofit de dois edifícios degradados.  

                                                 
9 Equipe do LABAUT FAUUSP que participou do concurso Bairro Novo: profa. Dra. Joana Carla Gonçalves e profa. Dra Denise Duarte, 
alunos de pós‐graduação: Anna Christina Miana e Cecília Mueller. 
10  Equipe  da  pesquisa  “Sustainable  urban  spaces:  a  case  study  in  São  Paulo,  Brazil”:  Coordenadoras:  Professoras  Dra.  Joana 
Gonçalves e Dra. Denise Duarte. Pesquisadores do curso de pós‐graduação FAUUSP: Norberto Moura, Alessandra Prata Shimomura, 
Rafael Brandão, Anna Christina Miana, Mônica Marcondes, Anarrita Buoro, Andrea Bazarian, Carolina Gaspar Leite, Erica Umakoshi, 
Paula Shinzato e Luciana Ferreira. Consultoria: Profa. Dra. Márcia Peinado Alucci. 
11 Este projeto foi apresentado pela primeira vez, na Conferência Internacional Urban Age, realizada em São Paulo, em dezembro 
de 2008. O projeto foi desenvolvido pela seguinte equipe de pesquisadores: Professores: Joana Carla Soares Gonçalves e Roberta 
Kronka Mulfarth (coordenadoras do projeto), Norberto Moura, José Fernando Cremonesi, Marcelo Giacaglia, Maria Ruth Amaral de 
Sampaio, Márcia Peinado Alucci, Anésia Barros Frota e Denise Helena Silva Duarte.  
Pesquisadores  do  curso  de  pós‐graduação:  Alessandra  Rodrigues  Prata,  Anna  Christina Miana,  José  Ovídio  Ramos,  Leonardo 
Marques Monteiro, Luciana Schwandner Ferreira, Paula Shinzato, Rafael Silva Brandão, Rodrigo Cavalcante e Kátia Moreira.  
Alunos do curso de graduação FAUUSP (hoje já graduados): Alex Uzueli, Bruno Henrique Emanuel Mendes, Clara Pássaro, Daniele 
Queiroz dos Santos, Joanna Conceição, Katheleen Chiang, Mariane M. Klettenhofer, Melissa Benito, Renata Sandoli, Sabrina Harris, 
Patrícia Sanches e Virginia X.   



 

Durante  o  desenvolvimento  desses  trabalhos,  principalmente  o  Urban  Age,  foi  possível 

estabelecer um método de  inserção dos  fatores ambientais, discutindo  requisitos e  critérios de 

desempenho e testando ferramentas de avaliação. 

Com a área de estudo selecionada, o projeto partiu para as seguintes etapas metodológicas: 

Etapa 01: caracterização da área e diagnóstico climático; 

Etapa  02:  definição  dos  requisitos  e  critérios  ambientais  relacionados  ao  adensamento  e  a 

forma urbana; 

Conforme  Alucci  (2007),  a  metodologia  clássica  de  avaliação  de  desempenho  pressupõe  a 

definição de exigências humanas,  requisitos,  critérios e métodos de  avaliação. Com base nisso, 

estendendo  os  conceitos  de  avaliação  de  desempenho  do  edifício  para  um  conjunto  de 

edificações, no  caso, assentamentos humanos, essa etapa do método  consiste na definição das 

variáveis a serem consideradas no processo de projeto, as exigências humanas relacionadas a elas 

e os requisitos e critérios necessários para verificação do atendimento dessas exigências.  

No  que  se  refere  ao  método  proposto  no  trabalho  de Miana  (2010),  foram  selecionadas  as 

seguintes variáveis ambientais a serem  inseridas e avaliadas no processo de projeto urbano: sol, 

vento, vegetação, energia, água e ruído urbano.  

Com base nas variáveis ambientais a serem consideradas no processo de projeto urbano e na lista 

de exigências humanas apresentada nas normas ISO 6.241 (1984)12 e na NBR 15.575 (2010)13, são 

definidas as principais exigências humanas adotadas no método proposto. São elas: salubridade; 

conforto térmico nos espaços externos e edifício14; conforto luminoso nos edifícios; qualidade do 

ar; eficiência energética; conforto acústico nos espaços externos e edifício. 

Etapa 03: proposta de desenho urbano: definição dos cenários; 

Etapa 04: avaliação de desempenho; 

Etapa 05: adequação do projeto. 

A figura 2 apresenta um esquema da estrutura do método de inserção dos parâmetros ambientais 

no processo de projeto urbano desenvolvido por Miana (2010). 

 

 

 

                                                 
12  INTERNATIONAL ORGANIZATION  FOR  STANDARDIZATION. Performance  standards  in buildings: principles  for  their preparation 
and factors to be considered, ISO 6.241. London, 1984. 
13 ABNT NBR 15.575‐1. Edifícios habitacionais de até cinco pavimentos ‐ Desempenho ‐ Parte 1: Requisitos gerais, 2010.  
14 Nesta pesquisa (MIANA, 2010), refere‐se a edificação, mais precisamente ao estudo até a fachada.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 28: Esquema da estrutura do método de inserção de parâmetros ambientais no processo de projeto urbano. 
Fonte: MIANA (2010), p. 350. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 4: Quadro síntese com variáveis, exigências humanas, requisitos, critérios e ferramentas de avaliação. 
Fonte: MIANA (2010), p. 351. 

 

 

3.1.5 Requisitos e Critérios Ambientais para a Avaliação de Desempenho 

Prata Shimomura (2010) em seu relatório parcial de Pós‐doutoramento (atividades desenvolvidas 

de  26/Janeiro  à  26/Julho),  referente  à  pesquisa  intitulada  “Edificação  e  desenho  urbano  com 

adensamento  e  qualidade  ambiental:  habitação  de  interesse  social  na  recuperação  de  áreas 

urbanas  degradadas”,  levantou  todo  o material  concebido  nos  trabalhos:  Projeto  Piloto  BR‐UK 

Variável 
ambiental 

Exigências 
humanas 

Requisito  Critério  Métodos e 
ferramentas de 

avaliação 

 
 
 
 

SOL 

Salubridade  Horas mínimas 
de insolação nas 
fachadas 

2 horas de sol no solstício de inverno  Método de simulação 
com o aplicativo 
Ecotect; 
Método de simulação 
com modelos 
reduzidos; 

Conforto luminoso  Ângulo máximo 
de obstrução 

Ângulo de obstrução ho segundo tabela de 
Alucci (1986) 

Método gráfico com 
carta solar e desenhos 
do projeto; 
Método analítico 
simplificado; 

 
 
 

VENTO 

Qualidade do ar e 
Conforto térmico 
nos espaços 
externos 

Permeabilidade 
ao vento 

Velocidade do vento entre 3,5m/s e 5m/s  Método de simulação 
com o aplicativo 
computacional CFD; 
Método de simulação 
com modelos 
reduzidos em túnel de 
vento; 

 
 

 
VEGETAÇÃO 

Evitar inundações 
e Conforto 
Térmico nos 
espaços externos 

Índice de 
permeabilidade 

Índice de permeabilidade mínimo deve ser 
30% da área total 

Método gráfico com 
mapas e desenhos do 
projeto em planta em 
escala adequada; 

Qualidade do ar e 
conforto térmico 
nos espaços 
externos 

Acesso dos 
cidadãos à área 
verde 

Espaço verde > 1000m² a uma dist < de 
200m; 
Espaço verde > 5000m² a uma dist < de 
759m; 
Espaço verde > 1ha a uma dist < de 2km; 
Espaço verde > 10ha a uma dist < de 4km. 

Método gráfico com 
mapas e desenhos do 
projeto em planta em 
escala adequada; 

 
ENERGIA 

Geração de 
energia renovável 

Potencial de 
geração de 
energia solar na 
cobertura 

15% de redução no consumo de energia 
das edificações do setor residencial 

Método de simulação 
com o aplicativo 
computacional 
Ecotect; 

 
RUÍDO 
URBANO 

Conforto acústico 
nos espaços 
externos e nas 
edificações 

Nível adequado 
de ruído urbano 

Até 60dB(A)  Método de simulação 
com o aplicativo 
computacional TAO; 
Método analítico 
simplificado; 

 
SOL, VENTO 

e 
VEGETAÇÃO 

Conforto térmico 
nos espaços 
externos 

Condições 
climáticas que 
prop. Conforto 
nos espaços 
abertos 

Índice TEP  Método analítico 
simplificado 



 

92005/2006)  e Urban  Age  (2008),  ambos  desenvolvidos  pelo  grupo  de  pesquisa  do  LABAUT  – 

Laboratório de Conforto Ambiental e Eficiência Energética da FAUUSP. 

O objetivo deste  levantamento bibliográfico é  a  identificação de parâmetros  ambientais para  a 

concepção  do  desenho  urbano  na  promoção  de  habitação  de  interesse  social  em  projetos  de 

recuperação  de  áreas  centrais  degradadas,  baseado  nos  trabalhos  desenvolvidos  pelo 

LABAUT/FAUUSP: 

 Projeto Piloto BR‐UK  (2005‐2006): um projeto  com colaboração  internacional,  financiado 

pela  British  Academy,  intitulado  “Sustainable  urban  spaces:  a  case  study  in  Sao  Paulo, 

Brazil”. Com coordenação das professoras Dra. Joana Carla Gonçalves e Dra. Denise Helena 

Duarte,  e  parceria  com  os  professores  Dr.  Koen  Steemers  (University  of  Cambridge)  e 

Susannah Hagan (University of East London); 

 Urban  Age  (2008):  Conferencia  Sul‐Americana  Urban  Age  São  Paulo15,  que  reuniu 

acadêmicos, políticos,  empresários e profissionais para  a discussão de  temas  voltados  à 

cidade de São Paulo e projetos da América do Sul. Após passagem por Nova Iorque, Xangai, 

Londres, Cidade do México, Joanesburgo, Berlim e  Índia, o projeto Urban Age teve como 

foco de discussão as cidades de São Paulo, Rio de  Janeiro, Buenos Aires, Bogotá e Lima. 

Esta  conferencia é uma parceria da  London  School of  Economics  e  a Alfred Herrhausen 

Society/Deutsche Bank e, aconteceu em dezembro de 2008; 

 Quadro com as características: 

a) Exigências humanas; 

b) Requisitos de qualidade; 

c) Critérios de avaliação de desempenho; 

d) Procedimento para avaliar o desempenho (o método); 

Todos estes itens abordados no material desenvolvido no Urban Age. 

O projeto de pesquisa “Edificação e desenho urbano  com adensamento e qualidade ambiental: 

habitação de interesse social na recuperação de áreas urbanas degradadas” foi aprovado em 2009 

pela CAPES, no âmbito do Programa Nacional de Pós‐Doutorado – PNPD MEC/CAPES nº 02556/09‐

0, trata‐se de um projeto interdisciplinar e de longa duração, com prazo de cinco anos a contar de 

2010, com parceria dos laboratórios de Conforto Ambiental e Eficiência Energética – LABAUT e de 

Habitação e Assentamentos Humanos – LabHAB ambos, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 

                                                 
15 Urban Age – Conferência Sul‐Americana Urban Age São Paulo, dezembro/2008. Site: www.urban‐age.net 



 

da Universidade de  São Paulo. Neste  contexto,  a pesquisa permitirá  a  articulação da produção 

científica em diferentes níveis de  formação acadêmica – pós‐doutorado, doutorado, mestrado e 

iniciação científica – e de ensino (disciplinas de graduação e de pós graduação). 

A  proposta  tem  o  desafio  de  articular  os  campos  do  conhecimento  e  experiências  na  área  do 

Habitat e da Tecnologia de forma complementar, permitindo de cada área possa trazer questões 

específicas, com o intuito de avançar na produção do conhecimento científico. 

Os obstáculos e as possibilidades da promoção de habitação de interesse social em áreas centrais 

é uma linha de pesquisa já consolidada no âmbito do Laboratório de Habitação e Assentamentos 

Humanos  –  LabHAB  da  FAUUSP,  com  vários  estudos  e  debates  sobre  o  tema,  produzidos  nos 

últimos  anos.  De  outra  parte,  o  LABAUT  também  possui  produção  científica  sobre  eficiência 

energética de edifícios em áreas centrais desenvolvidas recentemente. 

Por  isso, um primeiro esforço  foi  avaliar  a produção dos dois  laboratórios e  a possibilidade de 

utilização  do  que  já  foi  produzido  como  referencias,  banco  de  dados, métodos  e  conclusões 

parciais  que  apontam  caminhos  para  o  desenvolvimento  da  pesquisa. Do  LABAUT,  temos  dois 

projetos referencias: o Projeto Piloto BR‐UK (2005‐2006) e o Urban Age (2008) que são resumidos 

abaixo: 

 Projeto Piloto BR‐UK 

O objetivo principal deste projeto de pesquisa foi a definição de modelos de desenho urbano em 

zonas  industriais,  partindo  de  um  conjunto  de  critérios  ambientais  para  edifícios  e  espaços 

abertos, para testar os impactos relacionados com a densidade e a forma construída. Além disso, 

as melhorias ambientais deverão conduzir a benefícios  sociais e econômicos. Dito  isto, baseado 

em uma série de critérios ambientais, o desafio do exercício de design urbano foi demonstrar as 

possibilidades  de  introdução  de  densidades mais  elevadas  em  contextos  existentes  dentro  dos 

limites da  infraestrutura  local e a qualidade ambiental de ambos os espaços públicos e unidades 

habitacionais,  tendo  como  estudo  de  caso,  duas  áreas  da  cidade:  Barra  Funda  e  Luz  (PRATA 

SHIMOMURA, 2010). 

No âmbito deste projeto de  investigação, a definição de sustentabilidade ambiental  foi baseada 

nos seguintes objetivos: 

1. Consumo eficiente de recursos (água e energia); 

2. Ambientes urbanos menos poluídos; 

3. Conforto ambiental nos edifícios e espaços exteriores; 



 

4. Transporte  eficiente  em  termos  de  consumo  de  energia,  impacto  ambiental  e  de 

mobilidade; 

5. “Nichos” ecológicos. 

Este projeto piloto possibilitou trazer para a cena o tema do desenho urbano ambiental para áreas 

centrais da  cidade de São Paulo, abordando questões ambientais e benefícios  socioeconômicos 

para a revitalização urbana. 

São Paulo (RMSP) é uma das cinco maiores cidades do mundo com uma população de 19.672.582 

milhões  de  habitantes  (IBGE,  2010).  Este  projeto  objetivou  uma  resposta  às  especificidades  de 

locais degradados em São Paulo e um modelo para possíveis  intervenções ambientais em outras 

cidades. 

O  processo  de  projeto  levou  em  consideração  os  parâmetros  de  desempenho  ambiental  das 

tipologias de construção diferente para o quarteirão da cidade, explorando o potencial ambiental 

e urbano da laje modernista e do bloco em perímetro. Os impactos da densidade foram testados 

em cinco variáveis selecionadas para a avaliação dos modelos urbanos: densidade populacional, 

impacto da radiação solar, porosidade do solo para absorção de água da chuva, acesso ao sol e 

disponibilidade  de  horário,  e  qualidade  do  ar.  Em  paralelo  a  isso,  os  parâmetros  de  projeto 

arquitetônico e urbano foram: densidade construída, espaços abertos e públicos e, áreas verdes. 

O uso de ferramentas avançadas de simulação e estudos analíticos teve um papel  importante na 

análise  comparativa  dos  modelos  urbanos  e  no  processo  de  design  que  foi  informado  pela 

sobreposição de critérios e parâmetros de projeto. Os resultados principais da pesquisa  foram o 

desenvolvimento de um quadro teórico para  intervenções urbanas para a melhoria da qualidade 

ambiental  em  edifícios  e  espaços  abertos,  focalizando  uma  densidade  populacional  de  1.000 

pessoas por hectare. 

 Urban Age 

Para  esta  conferencia  o  grupo  de  pesquisadores  do  LABAUT/FAUUSP  trabalhou  nas  seguintes 

questões avaliando o  impacto da densidade populacional relacionada a forma urbana para parte 

da área da Luz, na cidade de São Paulo: qualidade do ar, conforto de áreas externas, acesso ao sol, 

radiação solar para geração de energia, acústica urbana e sistema de drenagem e coleta de água 

da  chuva.  Em  paralelo,  os  parâmetros  urbanos  e  arquitetônicos  consideraram: mobilidade  dos 

pedestres, viabilidade socioeconômica, espaços públicos e influencia cultural nos espaços. 



 

Para  tanto, desenvolveu‐se um processo de estudos analíticos e  ferramentas de simulação para 

fundamentar  as  escolhas  e  análises  dos modelos,  informando  a  realimentando  as  escolhas  do 

desenho proposto. O resultado obtido envolveu pesquisadores do grupo das diversas áreas que, 

dentro  de  cada  projeto  individual,  buscou  contribuir  para  a  organização  deste  material  e 

realimentar suas próprias pesquisas (PRATA SHIMOMURA, 2010). 

 

3.2 Quadro de Exigências Humanas  

 

O  levantamento do  referencial  teórico acerca do desempenho ambiental de áreas urbanas e de 

edifícios para elencar parâmetros ambientais, seus requisitos, critérios, métodos e ferramentas de 

avaliação, buscou estudos referentes a este tema. 

O objetivo deste levantamento foi a determinação de um conjunto de exigências humanas seguido 

da definição de  requisito  e  critérios para  cada  exigência humana,  seus métodos  e  ferramentas 

para avaliação de desempenho ambiental de áreas urbanas e edifícios.  

Metodologicamente  o  embasamento  deste  estudo  se  deu  pelas  referencias  normativas  (a  ISO 

6.241  de  1984  e  a  NBR  15.575  de  2013),  tese  de  doutorado  (MIANA,  2010)  e  por  trabalhos 

desenvolvidos pelo grupo de pesquisa do LABAUT FAUUSP.  

A referência normativa ISO 6.241 estabelece os princípios gerais para a elaboração de padrões de 

desempenho na construção civil e apresenta uma  lista com 14 requisitos do usuário com fatores 

considerados como padrões de desempenho. A norma NBR 15.575 se refere a Requisitos Gerais 

apresentando uma  lista para atingir o desempenho em edificações habitacionais, utilizada como 

referencia  para  o  estabelecimento  de  requisitos  e  critérios.  Estas  duas  referências  tratam  do 

desempenho  de  edifícios  através  dos  princípios/requisitos  gerais  sem  apresentar  os  critérios 

relativos  a  estes, métodos  ou  ferramentas  de  avaliação  destes.  Ainda  assim,  são  duas  normas 

relevantes para os estudos de desempenho ambiental de edifícios. 

A tese de Miana (2010) propõe a inserção de parâmetros ambientais no processo de projeto para 

o adensamento e estudo da forma urbana, contribuído com isso, para a avaliação do desempenho 

ambiental urbano. E as pesquisas realizadas pelo LABAUT são mais abrangentes, envolvendo áreas 

urbanas,  os  edifícios  e  unidades  habitacionais  no  que  diz  respeito  à  definição  de  requisitos  e 

critérios ambientais para a avaliação do desempenho. 

A análise destas referências possibilitou a seleção de requisitos e critérios para o cumprimento de 

exigências humanas, com métodos e instrumentos de avaliação.  



 

Este  trabalho  representou  uma  primeira  etapa,  o  levantamento  de  referencial  teórico,  para  a 

composição do quadro de exigências humanas. A próxima etapa é responder a todos os  itens do 

quadro para dar início à avaliação do desempenho ambiental nas pesquisas seguintes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EXIGENCIAS HUMANAS REFERENCIA  REQUISITOS CRITÉRIOS  MÉTODOS E FERRAMENTAS DE AVALIAÇÃO

1.Qualidade do Ar ISO 6.241 (1984) 
Item 6 Pureza do Ar; 
Sistema de cert. da 
qualidade e 
sustentabilidade do 
meio urbano 
(RUEDA, 2012) 

População exposta a níveis de 
emissões de contaminantes (CO 
e CO2) permitidos ou Dispersão 
dos poluentes por meio da 
permeabilidade ao vento. 

Para a cidade existente (RUEDA, 2012):

 Mínimo: 75% população exposta a níveis de 
emissão permitidos; 

 Desejável: 100% população exposta a níveis de 
emissão permitidos. 

Novos assentamentos – solo urbanizável 

 Mínimo e Desejável: 100% população exposta a 
níveis de emissão permitidos. 

 Método de simulação com aplicativo 
computacional de CFD (CFX) ou com o 
aplicativo EnviMET; 

 Método analítico. 

2.Conforto Acústico (espaços 
externos e interior das 
edificações) 

ISO 6.241 (1984) 
Item 7 Acústica; NBR 
10.151 e 10.152; Lei 
nº.13885 de 
Zoneamento PMSP, 
2004 

 
Nível máximo de intensidade 
sonora 

 Até 39dB para dormitórios, conforme revisão da 
NBR10.152 – Níveis de ruído para conforto 
acústico; 

 Até 65dB no período entre 7:00h e 22:00h em 
ZEIS, para espaços externos; 

 Até 45dB no período entre 22:00h e 7:00h em 
ZEIS, para espaços externos. 

 Medição in loco (ruído urbano, nº de 
veículos); 

 Método analítico (Bistafa, 2006) ou; 

 Método de simulação computacional com o 
aplicativo computacional Ecotect, TAO ou 
SoundPLAN International LLC – Designing a 
sound environment). 

3.Conforto Visual ISO 6.241 (1984) 
Item 8 Iluminação 

Ângulo máximo de obstrução
ou distância mínima entre as 
edificações (recuos), 
dependendo da orientação e 
latitude. 

 Ângulo de obstrução para determinada 
orientação e latitude 

Ref. Knowles & Berry (1980), BRANDÃO (2009), 
Alucci (1986) e Assis (2000). 
 

 Método de simulação com o aplicativo 
computacional Ecotect ou TAO;  

 Método gráfico com carta solar ou; 

 Método analítico com auxílio de ábacos 
desenvolvidos. 

4. Salubridade  ISO 6.241 (1984) 
Item 11 Higiene; 
NBR 15.575 (2013) 
item Habitabilidade 
sub item “saúde, 
higiene e qualidade 
do ar” 

Acesso ao sol  2 horas de sol (mínimo) nas aberturas no solstício 
de inverno 

 

 Método de simulação com o aplicativo 
computacional Ecotect ou TAO;  

 Método gráfico com carta solar ou; 

 Método com modelos reduzidos. 

Taxa mínima de ventilação 
(“ventilação higiênica”) 

 Recomendação da NBR 16.401 (2008) – 
Instalações de ar condicionado – Sistemas 
centrais e unitários. 

 Método analítico simplificado (CSTB); 

 Método de simulação com aplicativo 
computacional TAS ou CFX. 

5.Conforto Térmico nos 
espaços externos 

ISO 6.241 (1894) 
Item 5 Conforto 
Higrotérmico 

1.Condições climáticas que 
proporcionem conforto nos 
espaços abertos; 
2.Espaços verdes mínimos por 
habitante; 
3.Proximidade a espaços 
verdes. 

Índice TEP (considera: temperatura do ar, 
temperatura radiante média, UR do ar, velocidade 
do ar, taxa metabólica, resistência térmica da roupa, 
aclimatação e aculturação do usuário); 
Mínimo: >10m²/habitante 
Desejável: >12m²/habitante (RUEDA, 2012) 
100% das habitações devem estar a menos de 750m 
de espaços verdes (BREEAM Communities).  

 Método de simulação com o aplicativo 
Urbanus.Canyon (ALUCCI, 2010); ou 

 Método analítico (MONTEIRO, 2008). 

 
 
 
 
 
 
6. Mobilidade Urbana 
 

Sistemas de 
certificação: SC da 
qualidade e 
sustentabilidade do 
meio urbano 
(RUEDA, 2012) 
Leed for 
neighborhood; 
Breeam 

1.Reduzir a % de deslocamento 
em veículo privado em um dia 
de trabalho; 
2.Acesso e proximidade a rede 
de transporte alternativo ao 
automóvel; 
3.Destinar parte da superfície 
viária ao transito de pedestre; 
4.Aumentar as áreas para 

 Mínimo: < 25% de viagens por habitante por dia 
em veículo privado; 

 Desejável: < 15% de viagens por habitante por 
dia em veículo privado (RUEDA, 2012); 

 Mínimo: > 80% população com cobertura 
simultânea a 2 das 3 redes consideradas (metrô, 
ônibus, ciclista); 

 Desejável: 100% população com cobertura 
simultânea a 2 das 3 redes consideradas (metrô, 

 Método analítico (RUEDA, 2012) e: 
1. Número de viagens em automóvel em um dia 
de trabalho / n° total de viagens em um dia de 
trabalho x 100 (%); 
2. População com acesso simultâneo às redes de 
transporte alternativo consideradas / população 
total x 100 (%); 
3. Superfície viária destinada ao pedestre / 
superfície viária total x 100 (%); 



 

communities; 
Casbee urban 
development. 

estacionamento para bicicletas 
e para automóveis fora da via 
pública (na própria edificação). 

ônibus, ciclista) – (adaptado de RUEDA, 2012);

 Mínimo: > 60% do viário público para o 
pedestre; 

 Desejável: >75% do viário público para o 
pedestre (RUEDA, 2012); 

 Reserva mínima de estacionamento para 
bicicletas, fora da via pública, em função da 
atividade e uso do solo. Em média 1 
vaga/100m²; 

 Mínimo: > 80% vagas de estacionamento fora 
da calçada e ≤ 1 vaga/habitação; 

 Desejável: > 90% vagas de estacionamento fora 
da calçada e ≤ 1 vaga/habitação (RUEDA, 2012). 

4. Suprimento de vagas por habitação: n° de 
vagas/ habitação; 
5. Suprimento de vagas fora da calçada: n° de 
vagas fora da calçada / n° de vagas fora e dentro 
da calçada x 100 (%). 

 
 
 
 
 
7. Ergonomia e Acessibilidade 
Urbana 

ISO 6.241 (1984) 
Itens 3 Segurança no 
uso e 10 Aspectos 
dinâmicos; 
NBR15.575 (2013) 
item Habitabilidade, 
sub item 
Funcionalidade e 
Acessibilidade; 
NBR 9050 (2004) 

 

 Rotas acessíveis p/ 
pedestres;  

 Acessos e sinalização;  
 Mobiliário, equipamentos 
urbanos, comunicação 
visual e sinalização com 
desenho universal. 

 
NBR 9050 – Acessibilidade a edificações, mobiliário, 
espaços e equipamentos urbanos (2004). 

 

 Método gráfico com mapas e desenhos do 
projeto, em planta‐baixa, em escala 
adequada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.Redução do Impacto 
Ambiental 

NBR 15.575 (2013) 
Parte 1 – Requisitos 
Gerais – Exigência: 
Sustentabilidade; 
Item 18 Adequação 
ambiental, sub item 
18.5 Consumo de 
energia no uso e 
ocupação da 
habitação 

Redução do consumo de 
energia não renovável, por 
meio: 
1. Eficiência energética e, 
2. Captação da radiação solar 
em coberturas para 
aquecimento da água. 

 Mínimo: 15% de redução no consumo de energia 
das edificações com relação ao padrão (RUEDA, 
2006; LEED Neighborhood) ou 
6.000KWh/habitante; 

 Desejável: 5.000KWh/habitante; 
 

 Método de simulação com o software 
Ecotect, Radiance ou TAO; e 

 Método analítico Decreto Municipal 49.148 
(PMSP, 2008). 

 % de usuários atendidos: SAS deve atingir no 
mínimo 40% da demanda anual. 

 Método de simulação com o software 
Ecotect, Radiance ou TAO; e 

 Método analítico Decreto Municipal 49.148 
(PMSP, 2008). 

Uso de energias alternativas –
geração de energia por painéis 
fotovoltaicos (produção 
energética/consumo total x 100 

 Mínimo: 5% de consumo; 

 Desejável: 15% (RUEDA, 2012). 
 

 
Permeabilidade do 
solo/drenagem 

 Índice de permeabilidade mínima deve ser 30% 
da área total (Ref. Urban Age, 2008); 

 Adoção de técnicas alternativas / adicionais. Ex.: 
infiltração e retenção de água da chuva. 

 Método gráfico com mapas e desenhos do 
projeto, em planta‐baixa, em escala 
adequada; 

Técnicas alternativas/adicionais, por exemplo: 
infiltração e retenção de água da chuva. 

Autosuficiência hídrica em usos 
para água não potável 
Ex.: Captação e reuso da água 
da chuva 

 Mínimo desejável: 100% por quadra (em edifícios 
e/ou estruturas independentes). 

 

 Método analítico (RUEDA, 2012). 

Quadro 2: O Quadro de Exigências Humanas (2014).
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4. MÉTODO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

Este capítulo foi extraído da tese de Livre Docência “TAO: uma metodologia para implantação de 

edificação – ênfase no desempenho térmico, acústico, luminoso e energético” (ALUCCI, 2007). 

4.1 Fundamentação Teórica da metodologia TAO 

A base teórica para desenvolvimento da metodologia (TAO) levou em consideração os métodos de 

cálculo tradicionais e consolidados de avaliação de desempenho térmico, acústico, luminoso e 

energético de uma edificação. A inovação da presente metodologia está na abordagem interativa 

dos quatro aspectos. Dessa forma, a base teórica de cada um dos aspectos específicos1 não está 

exaustivamente tratada neste trabalho: estão apresentados e detalhados os métodos utilizados na 

aplicação da metodologia (TAO) e as hipóteses para aplicação dos cálculos específicos. 

Apesar da adoção de métodos de cálculo já normalizados (nacional ou internacional), em alguns 

casos foram introduzidas alterações, sempre justificadas, e que, na grande maioria das vezes são 

produto da experiência (da pesquisadora) ao longo de 35 anos de atuação nas respectivas áreas. 

Talvez algumas inferências possam parecer inadequadas, mas também poderão gerar 

questionamentos que estimularão a definição de novas abordagens para o desenvolvimento e 

avaliação de projetos arquitetônicos. 

Na estruturação da metodologia aqui proposta, diferentemente da metodologia clássica2 de 

“avaliação de desempenho”, além dos “critérios de desempenho”, foram elaborados “parâmetros 

de avaliação de desempenho”, que expressam a variável utilizada para comparar várias opções de 

implantação da edificação no terreno. Por exemplo: no caso do desempenho luminoso, o critério 

seria o nível de iluminância (lux) e o parâmetro de avaliação, a profundidade da sala onde a 

iluminação natural é suficiente. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Para aspectos específicos dos procedimentos de cálculo, estão indicadas as referências bibliográficas. 
2 A metodologia clássica de avaliação de desempenho pressupõe a definição de: exigências humanas, requisitos, critérios e 
métodos de avaliação. 



 

 
 

4.2 Desempenho Luminoso 

O desempenho luminoso (natural) de uma da edificação é basicamente função do aporte de luz 

(céu + sol) nas aberturas. Classicamente, afirmar que o desempenho luminoso de uma edificação é 

satisfatório significa que os níveis de iluminância (em lux) são adequados para a realização das 

tarefas a serem realizadas no ambiente. 

Níveis “adequados” são objeto de Norma em praticamente todo o mundo, inclusive no Brasil (NBR 

5413 - 1982). No entanto, tais Normas são elaboradas para iluminação artificial3, o que sugere a 

necessidade de um esforço concentrado, particularmente no Brasil, no desenvolvimento de 

pesquisas que indiquem níveis adequados quando os ambientes têm potencial para utilizar a luz 

natural. 

Ressalte-se aqui duas questões fundamentais: 

– o desempenho luminoso satisfatório pressupõe, além de níveis mínimos de iluminância no 

plano de trabalho, homogeneidade na distribuição e ausência de ofuscamento; 

– qualquer método de avaliação de desempenho da iluminação natural de um ambiente 

deverá, necessariamente contemplar a interação com a iluminação artificial e o controle do sol 

direto nos planos de trabalho. 

Poder-se-ia acrescentar à tais questões os aspectos da “qualidade luminosa” de um ambiente, ou 

seja, os aspectos que envolvem luz e sombra e impacto psicológico da “cor da luz” ambiente nos 

usuários. Reunidos todos esses aspectos, estaríamos falando da Arquitetura!! 

As pesquisas mais frequentes que abordam tais temas vêm ocorrendo de modo pontual: ou 

tratam de medidas de nível de iluminância (modelo em escala reduzida ou modelo em escala real) 

ou tratam do impacto da cor, esta última com metodologias subjetivas cujos resultados não são 

extrapoláveis. 

4.2.1 Critérios de Avaliação 

No que se refere à metodologia proposta (TAO), a avaliação do desempenho luminoso da 

edificação considera que o nível de iluminância (iluminação natural) no plano de trabalho “deve” 

ser 60%4 do valor estabelecido para ambientes iluminados artificialmente. Assim, se o ambiente se 

destina à atividades típicas de escritório, pela NBR 5413, o nível recomendado seria de 500 lux 

(iluminação artificial): o nível de iluminância para iluminação com luz natural será de 300 lux. 
                                                
3 Alguns países já possuem Normas voltadas para a iluminação natural, como é o caso da DIN5034 (1982) – Luz Natural de 
Interiores; BSI DD(1982): Basic Data for the Design of Buildings: Daylight; BSI DD 63 (1980): Basic Data dor Design of Buildings: 
Sunlight. 
 
4 Esta é uma recomendação da Norma DIN 5034 (1982) e consta da NBR 15215-2 (2003). 



 

 
 

Considerando que o objetivo da presente metodologia (TAO) é a busca da implantação da 

edificação no terreno que otimiza os aspectos de conforto luminoso, térmico, acústico e 

energético, não são objeto da mesma a avaliação do desconforto causado por ofuscamento ou 

incidência direta do sol no plano de trabalho, mesmo porque a presença de proteção solar nas 

aberturas é um dos elementos que otimiza o desempenho térmico e a eficiência energética da 

edificação. 

4.2.2 Parâmetros de Avaliação 

Os parâmetros selecionados para a caracterização do desempenho luminoso da edificação são: 

– a distância crítica “d” (profundidade) entre o plano da abertura e um ponto do ambiente que 

atinge o valor mínimo de iluminância desejado (fig. 29), e; 

 – o valor estimado do consumo de energia elétrica para complementação da iluminação 

natural. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29: Distancia crítica “d” onde a iluminância atinge o valor desejado (por exemplo, 400 lux). 
 

Para cada fachada do pavimento tipo, com base na distância crítica “d”, pode ser determinada a 

percentagem da área de cada uma das fachadas que, durante 80% das horas do ano (período 

entre 8h e 17h) pode atingir o nível de iluminância requerido (fig. 29). O consumo de energia 

elétrica para complementar a iluminação natural com a iluminação artificial pode ser estimado 

com base na mesma distância crítica “d” e considerando a densidade de potência instalada 

(sistema de lâmpadas e luminárias). 

Os itens que seguem descrevem a metodologia para cálculo desses dois parâmetros (“d” e 

consumo de energia). 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Figura 30: % da área do piso correspondente a uma dada fachada que pode ser resolvida com 
iluminação natural, durante 80% das horas do ano. 

 

4.2.2.1 Determinação da distância crítica (“d”) 

Para o cálculo de “d” devem ser determinados os valores horários/mensais da iluminância (klux) 

no plano da fachada, decorrente da contribuição da abóbada celeste (céu) e do sol, consideradas 

as obstruções do entorno e a presença de proteções solares (brise). 

O valor da iluminância (em lux) em uma dada fachada depende do tipo de céu característico da 

cidade em questão. A NBR 15215-2 (2003) classifica os tipos de céu em função da nebulosidade, 

conforme tabela 5. 

 

 

 

 

Tabela 5: Classificação do tipo de céu em função da nebulosidade, proposta pela NBR 15215-2 (2003). 
 

No Brasil, valores médios anuais de nebulosidade em 57 cidades divulgados pelo INMET para o 

período de 1961 a 1990 (RB) indicam que 93,1% apresentam nebulosidade entre 3 e 8%, o que 

define a predominância do céu tipo parcialmente encoberto no território nacional (figura 31). 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31: Distribuição da frequência de ocorrência de nebulosidade em 57 cidades brasileiras. 
 

4.2.2.1.1 Iluminância no plano da fachada: contribuição do céu 

A contribuição do céu, para um céu parcialmente encoberto, segundo a NBR15215-2, deve ser 

determinada por: 

Ecv=Ech*V (klux) eq 1 

Sendo:  

Ecv .....a iluminância (klux) no plano da fachada (plano vertical)  

Ech...... a iluminância (klux) em plano horizontal, calculada por: 

Ech=0,30*45*senî (klux) eq 2 

Nota: A presença de obstruções no entorno deverá altera o valor de Ech calculado pela equação 2, como 

indicado posteriormente. 

 

V fator de conversão, função da altura do sol e da distância entre azimute do sol e azimute da 

fachada conforme indicado na tabela 6 ou a partir das equações: 

 

 

 

 

 

 

Tabela 6: Valores de fator de conversão V para cálculo da iluminância em plano vertical (contribuição da abóbada 
celeste) – extraída da NBR 15215-2 (2003). 
 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sendo: 

Azs= azimute do sol (°)  

Azj= azimute da fachada (°)  

î= ângulo de altura solar (°) 

Observar na Figura 32, a título de exemplo, valores de iluminância em plano horizontal e vertical 

para o mês de março, em São Paulo, em uma fachada Norte, como contribuição da abóbada 

celeste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32: Distribuição horária da iluminância em plano horizontal e vertical, no mês de março, em São Paulo, para 
uma fachada Norte, como contribuição do céu, considerando céu parcialmente encoberto. 
 

4.2.2.1.2 Iluminância no plano da fachada: contribuição do sol 

O dimensionamento da contribuição do sol no plano vertical da fachada, para um céu 

parcialmente encoberto, deve ser calculado, segundo a NBR 15215-2 (2003), com a seguinte 

equação: 

 

 

 

azsol-Azj<=30 V=(2*10^-5)*(î^2)-0,0187*î+1,85 eq 3 

30<Azs-Azj<=45       V=(2*10^-5)*i^2-0,0143*î+1,4407 eq 4 

45<Azs-Azj<=60 V=(3*10^-5)*i^2-0,0114*î+1,1829 eq 5 

60<Azs-Azj<=75   V=(3*10^-5)*î^2-0,0064*î+0,6824 eq 6 

75<Azs-Azj<=90 V=(3*10^-5)*î^2-0,0086*î+0,9098 eq 7 

Azs-Azj>90 V=(6*10^-5)*î^2-0,0065*î+0,4633 eq 8 

 



 

 
 

 
 
 
Sendo: 

Esv = iluminância no plano da fachada  

Esn = iluminância no plano normal à incidência do sol 

β o ângulo de incidência do sol, calculado por: 

β = α cos(cos(î) *cos(αz))     eq 10 

αz = Azs – Azj     eq 11 

Î = ângulo de altura solar 

Azs = ângulo de azimute do sol 

Azj = ângulo de azimute da fachada 

Esn = Eext*exp(0,80*m)      eq 12  

Eext = iluminância solar extra terrestre, calculada por:  

Eext =127500*(1+0,034*cos(0,986*j-1,973))     eq 13  

m = a massa solar ótica, calculada por:  

m = 1/sen(î)      eq 14 

O gráfico da figura 33 indica valores de iluminância em plano vertical de uma fachada Norte (em 

São Paulo) como contribuição do sol, considerando céu parcialmente encoberto. 

Como regra geral, o estudo da iluminação natural de ambientes despreza a contribuição do sol, 

uma vez que a presença do mesmo é, em geral, indesejada. No entanto, para efeito da presente 

metodologia, foram considerados como determinantes os seguintes aspectos: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 33: Distribuição horária da iluminância em plano horizontal e vertical, no mês de março, em São Paulo, para 
uma fachada Norte, como contribuição do sol em céu parcialmente encoberto. 

Esv=Esn*cosβ (Klux) eq 9 

 



 

 
 

 
 

– na prática, a incidência do sol contribui efetivamente para o cálculo da iluminância no interior 

dos ambientes, especialmente considerando-se que o usuário sempre terá o recurso de utilizar 

alguma proteção interna; 

– a presença de um brise (proteção solar externa) na edificação interfere decididamente no 

ganho de luz natural, não só evitando o sol direto, como reduzindo a contribuição do céu. 

Acrescente-se a tais aspectos, que a decisão de inclusão do brise numa edificação decorre 

frequentemente da necessidade de reduzir a carga térmica incidente no ambiente, melhorando as 

condições de conforto do usuário e reduzindo significativamente o consumo de energia elétrica 

pelo sistema de condicionamento artificial. Dessa forma, a metodologia proposta (TAO) inclui o 

efeito do sol no cálculo da iluminação, uma vez que, a implantação ótima da edificação no terreno 

é função direta da presença ou ausência das proteções solares (brises). 

Na figura 33 pode-se observar o impacto na disponibilidade de luz natural em uma fachada de 

azimute 90° (Leste) quando no cálculo da iluminância considera apenas a contribuição do sol. 

Observar que a contribuição do sol é expressiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 34: Distribuição horária da iluminância em plano vertical, no mês de março, em São Paulo, para uma fachada 
Leste, como contribuição do sol e céu, considerando céu tipo parcialmente encoberto. 
 

Uma vez calculados os valores de Ecv (contribuição do céu na fachada) e Esv (contribuição do sol 

na fachada) para o período das 5h às 19h, para todos os meses do ano, deve ser determinado o 

valor da iluminância total (E) na fachada (E=Ecv+Esv) que ocorre pelo menos 80% das horas do 

ano. Denominando tal valor de “E (80%)”, esta será a referência para o cálculo da distância crítica 

“d” passível de utilizar a iluminação natural. 

 



 

 
 

A figura 35 indica, a título de exemplo, para uma fachada Norte em São Paulo, a distribuição 

horária da iluminância no plano da fachada, ao longo do ano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35: Distribuição horária, ao longo do ano, da iluminância no plano de uma fachada Norte, em São Paulo. Os 
valores assinalados em verde indicam que os mesmos são iguais ou superiores a 10000 lux (valor que ocorre 80% das 
horas do ano) 
 

A figura 36 exemplifica a frequência de ocorrência de distintos valores de E = Ecv + Esv, para uma 

fachada Norte, na cidade de São Paulo. Nessa mesma figura é possível verificar que, ao longo do 

ano, no período das 8h às 17h, a frequência de ocorrência 80% corresponde ao valor 10000 lux. 

Uma vez calculado o valor total da iluminância na fachada, no âmbito da metodologia aqui 

proposta, esse valor representaria a contribuição de metade de um “céu uniforme equivalente”, 

ou seja, se o valor da iluminância na fachada é de 10000 lux, ter-se-ia 20000 lux no plano 

horizontal desobstruído. Esta hipótese mostrou-se adequada na medida em que é possível 

identificar a oferta de luz para cada fachada, em função da sua orientação. Daí a importância de 

não se adotar a iluminância no plano horizontal. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 36: Frequência de ocorrência dos valores de iluminância no plano de uma fachada Norte, em São Paulo. 
 

 

 



 

 
 

4.2.2.1.3 Correção na contribuição do céu devido às obstruções do entorno 

O total da iluminância disponível em qualquer fachada é função de tanto das obstruções do 

entorno como da presença de proteções solares externas (brise). No caso da contribuição da 

abóbada celeste, as obstruções podem ser caracterizadas pelo fator “FOC”5 – fator de obstrução 

do céu. Esse fator é função da geometria da obstrução – largura, altura e posição relativa no 

terreno (ver figuras 37, 38 e 39) e deve ser determinado por: 

FOC = FOCd + FOCe (adimensional)      eq 15 

FOCd é o fator de obstrução à direita da normal entre o ponto P e a obstrução  

FOCe é o fator de obstrução à esquerda da normal entre o ponto P e a obstrução 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 37 e 38: Ângulo de elevação (θ) da obstrução em relação ao ponto P (figura à esquerda, corte); Ângulos em 
planta entre o ponto P e a obstrução (figura à direita, planta). 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39: Ângulo superior (φsd) correspondente à largura e à altura da obstrução. 
 

                                                
5 A formulação para o cálculo de FOC é uma adaptação do procedimento proposto por Lynes (1968). 

 

 



 

 
 

Nota: O ponto P deve ser tomado no centro geométrico da abertura a ser analisada. No caso da presente 

metodologia, para caracterizar o desempenho luminoso de uma fachada, sugere-se tomar um ponto no primeiro 

pavimento tipo e um ponto no pavimento superior. 

 

FOCd = (1/ 2*π) *(Φd −Φsd * cos(θ))   (adimensional)    eq 16  

FCOe = (1/2*π) *(Φe −Φse * cos(θ))   (adimensional)    eq 17 

Φd = atan (Ld/D) (ver fig 8)    eq 18  

Φe = atan (Le/D) (ver fig 8)    eq 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H = é a altura da obstrução 

hp = é a altura do ponto P a ser avaliado (m)  

D = é a distância entre o ponto P e a obstrução (m) 

Le = é dimensão da edificação correspondente ao ângulo Φe (figura 37)  

Ld = é dimensão da edificação correspondente ao ângulo Φd (figura 37) 

A título de ilustração, considere uma obstrução de altura 30 m e largura 20 m localizada conforme 

ilustra a Figura 39. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 40: Ponto P localizado a 5 m da obstrução, na linha central da mesma e 1,5 m do piso. 

 

O valor de FOC para o ponto P localizado na linha central da obstrução, a 1,5 m do piso, seria: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: 0,16 corresponde ao produto (1/(2*π)) 

 

O valor de “FOC” representa a parcela encoberta do céu total: dessa forma deve ser multiplicado 

pelo valor de Ech (iluminância proveniente do céu em plano horizontal) descrita pela equação 

equação 2. 

Portanto, a iluminância devida ao céu no plano da fachada, quando existem obstruções, deverá 

ser Ech*(1-FOC) (lux). 

4.2.2.1.4 Correção na contribuição do sol devido às obstruções do entorno 

Ao se determinar iluminância nas fachadas devida ao sol é necessário identificar os horários de 

sombreamento que as obstruções do entorno produzirão ao longo do ano e das horas do dia. Os 

períodos de sombreamento podem ser determinados a partir do diagrama de insolação para a 

cidade em questão, sobrepondo-se a máscara das obstruções, como mostra a figura 40, ou 

analiticamente, como indicado a seguir:  

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41: Diagrama de insolação com aplicação da máscara correspondente à obstrução. 
 

– determinar o ângulo de altura solar (î) e azimute solar (Azs) para o período das 5h às 19h, 

para todos os meses do ano; 

– determinar os ângulos em planta e corte entre o ponto P e a obstrução como indicado nas 

equações 17, 18 e 21; 

– corrigir os ângulos em planta (Φe e Φd) com o azimute da fachada  

– calcular o valor de ß (ângulo de incidência do sol na fachada) segundo equação 10. 

A condição de “sol obstruído” ocorrerá, no ponto P, sempre que as seguintes condições forem 

atendidas:  

Condição 1...........θ>=ß (ângulo de altura da obstrução maior ou igual ao ângulo de incidência do 

sol na fachada)  

Condição 2...........(Azj-Φe)<=Azs<=(Azj +Φd) (Azimute do sol entre os limites da obstrução em 

planta) (figura 41) 

Identificados os horários (para todos os meses do ano) nos quais ocorre o sombreamento na 

fachada em estudo, a contribuição do sol na iluminância (nessa fachada) passa a ser zero. No caso 

do exemplo da figura 40, considerando que a fachada tem orientação Norte (São Paulo), os 

períodos de sombreamento seriam aqueles indicados na Figura42. 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Figura 42: Definição dos limites da obstrução em planta. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43: Distribuição dos períodos do ano em que a obstrução impede a incidência de sol na fachada 
Norte, em São Paulo. Dimensões da obstrução descritas na figura 40. 

 

A metodologia aqui proposta sugere identificar a iluminância (no plano da fachada) que ocorre 

80% das horas do ano. No caso do exemplo da figura 40, a frequência de ocorrência 80% 

corresponderia a 10000 lux sem a presença da obstrução e 7500 lux com a obstrução de 30 m de 

altura, 20 m de largura, localizada a 5 m da fachada. (figura 44) 

Uma vez identificada a iluminância total no plano da fachada (E=Ecv+Esv) com frequência de 

ocorrência 80% para a fachada, pode ser determinada a área do piso do pavimento 

(correspondente à fachada em questão) que dispensa a iluminação artificial durante 80% das 

horas do ano. 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44: Distribuição da frequência de ocorrência da iluminância em fachada Norte, em São Paulo. 
 

O cálculo dessa área exige a determinação da distância crítica “d”, isto é, distância entre a 

abertura na fachada a ser analisada e o ponto no interior do ambiente que atende às exigências de 

conforto luminoso. (figura 29) 

O valor da iluminância com frequência de ocorrência 80%, aqui denominada “E (80%)” expressa a 

contribuição de luz natural de metade de um “céu uniforme equivalente”, conforme justificado 

anteriormente. Dessa forma, a iluminância deve ser multiplicada por 2, representando assim a 

contribuição do céu total. Adotada tal hipótese, o valor da iluminância em cada ponto no interior 

do ambiente pode ser determinado por: 

Ep=T*FC*Eh eq 23  

Eh=2*E(80%) eq 24  

Ep = é a iluminância num dado ponto P no plano de trabalho  

T = é a transmissão da área envidraçada 

Eh = é a iluminância no plano horizontal, correspondente ao dobro da iluminância de frequência 

de ocorrência “E(80%)”  

FC = é o fator de céu 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Lj = é a largura da metade da janela (m) 

Hj = é a altura da janela, medida a partir do plano de trabalho (m) 

d = é a distância entre o plano da janela e o ponto em estudo 

Ressalte-se que o valor de FC calculado acima expressa apenas metade da janela. Portanto o valor 

final de FC deve ser multiplicado por 2. 

Considerando que a variável procurada é a distância crítica “d”, é necessário calcular os valores de 

Ep para várias distâncias, até que o valor mínimo (por exemplo, 300 lux) seja encontrado. O gráfico 

da figura 45 ilustra os valores da distribuição de iluminância no caso de um ambiente com janela 

de 4 m de largura e altura 1,5 m. A fachada desse exemplo é a mesma descrita na figura 39. 

Observar na figura 44 o efeito da obstrução na distribuição da iluminância no plano de trabalho: a 

distância crítica no caso em que não existe obstrução no entorno seria de 4,25 m, e com 

obstrução, o nível de iluminância de 300 lux seria atingido até 3,75 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45: Distribuição da iluminância no plano de trabalho em ambiente voltado para o Norte, com e sem obstrução 
no entorno, em São Paulo. 
 

No entanto, a presença de proteção solar externa é um fator determinante na eficiência da 

iluminação natural dos ambientes. Para incluí-la no cálculo da distância crítica “d”, basta 

identificar a janela de altura equivalente, como indicado a seguir (figura 46): 

 

 



 

 
 

he=(Hj*d)/(d+L) (m) eq 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46: Esquema para definição de uma janela equivalente. 

 
 

he = é a altura equivalente da janela  

Hj = é a distância entre o peitoril e o brise (placa horizontal) 

d = é a distância entre a janela e o ponto onde será determinado o valor da iluminância 

L = é a largura do brise 

O valor da janela equivalente “he” deve substituir o valor de “Hj” nas equações 26, 27 e 28. O 

gráfico da figura 46 ilustra a influência do brise na distribuição da iluminância no interior do 

ambiente. 

Para a determinação da largura (L) da placa de proteção solar (brise), a presente metodologia 

sugere: 

– para cada mês do ano deve ser identificado o ângulo de proteção (ϕ) (ver figura 46) que tem 

eficiência total no período das 9h às 17h; 

– selecionar, no conjunto dos 12 meses o valor mínimo do ângulo ϕ;  

– determinar o valor de L (largura do brise) em função da altura da janela. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 47: Distribuição da iluminância no plano de trabalho, em fachada Norte, em São Paulo, considerando janela 
com proteção solar (brise) e sem proteção solar. 
 
Com relação à variável “T” (transmissão da área envidraçada) esta metodologia sugere que essa 

seja a única variável a ser considerada nas perdas de luz que atingem o interior do ambiente, 

desprezando assim as perdas devidas aos caixilhos e limpeza dos vidros. Esta decisão decorre do 

fato de que os ganhos por reflexão nas superfícies internas e externas não são computados na 

presente metodologia, assim, desprezar aquelas perdas implica em uma atitude compensatória. 

Ressalte-se que na fase posterior de avaliação de desempenho luminoso de cada um dos 

ambientes, todas as variáveis deverão ser consideradas. 

Conhecida a distância crítica “d” para as quatro fachadas e a largura das mesmas, fica 

determinada a área na qual a luz natural pode ser utilizada durante 80% das horas do ano. Com 

base nessa percentagem deve ser estimado o valor do consumo de energia ao longo do ano 

decorrente do sistema de iluminação artificial. 

A título de exemplo, considerando-se:  

– um edifício de dez andares, com área de 100 m² por pavimento tipo; 

– 60% é a percentagem da área do piso de cada pavimento que pode ser atendida com luz 

natural durante 80% das horas do ano;  

– 10W/m² a potência do sistema de iluminação artificial instalada;  

– 22 dias por mês e 8h por dia o período de atividade 

O consumo de energia total (CIA) anual estimado, neste caso, seria de: 

CIA=10*(40*10*8*22) = 704 kWh/mês 

No caso da janela com proteção solar, considerando que a percentagem da área equivalente 

ficaria reduzida a 25%, o consumo passaria a 1320 kWh/ano. No entanto, este acréscimo no 

 



 

 
 

consumo de energia elétrica deve ser considerado apenas quando comparado com a redução do 

consumo pelo condicionamento artificial. 

 

4.3 Desempenho Térmico e Eficiência Energética 

O desempenho térmico de uma edificação é função da interação entre as condições climáticas 

locais, as atividades realizadas nos ambientes e a resposta térmica da envoltória. O resultado 

dessa interação define se as exigências de conforto térmico dos usuários poderão ser atendidas 

com ou sem condicionamento artificial dos ambientes. De um modo geral, a tendência da 

atividade de projetar edificações não vem sendo precedida por qualquer tipo de análise que 

indique o potencial de climatização natural, ou a necessidade do condicionamento artificial, ou 

ainda mesmo, a possibilidade do uso híbrido dessas duas alternativas, ao longo do ano e/ou 

períodos do dia. 

A mera intenção de projetar uma edificação que dispense o condicionamento artificial não faz do 

projeto um sucesso: frequentemente as condições climáticas locais, associadas às características 

das fontes de calor no ambiente impedem que o condicionamento artificial seja dispensado. 

Nestes casos, quando esse é o diagnóstico, o esforço deve ser realizado para minimização do 

consumo de energia elétrica. 

No âmbito da presente metodologia, sugere-se que a mencionada “análise” seja desenvolvida a 

partir da determinação dos seguintes parâmetros: – temperatura do ar no interior dos ambientes, 

considerando a hipótese de condicionamento natural; 

– consumo de energia elétrica que decorre do uso do condicionamento artificial; 

– compatibilização do desempenho térmico com o resultado da caracterização do desempenho 

luminoso e acústico da edificação. 

Ressalte-se que tal análise pressupõe que o projeto da edificação está na fase do anteprojeto, que 

o programa está definido e que o entorno é conhecido. 

4.3.1 Critérios de Avaliação 

Uma vez calculados os valores da temperatura do ar interior dos ambientes, considerando a 

hipótese do condicionamento natural, tais valores devem ser comparados com os limites que 

caracterizam as condições de conforto dos usuários. São inúmeros os métodos6 que vêm sendo 

utilizados para identificação dos índices de conforto térmico, mas para efeito da presente 

metodologia optou-se pela adoção da Temperatura de Conforto (equação 30) proposta por 
                                                
6 Revisão histórica complete sobre índices de conforto pode ser consultada em Monteiro, M. L; Alucci, M. P. (2005). 



 

 
 

Humphreys e citado por Santamouris (1996) uma vez que esse índice está associado à capacidade 

de acli- matação das pessoas à uma dada condição climática. 

Tco = 0,53*Tmed+11,9 (°C) eq 30  

Tco = é a temperatura de conforto  

Tmed é a temperatura média do mês 

Segundo Santamouris (1996), os resultados obtidos por Humphreys (figura 47) indicam uma faixa 

de aceitação de 2,4°C acima e abaixo do valor de Tco. 

Aplicando-se tal critério para uma cidade como São Paulo, considerando que a temperatura média 

no mês mais quente do ano (fevereiro) é de 26,7°C, a correspondente temperatura de conforto 

(Tco) seria 26,1°C e os limites de aceitação seriam de 28,5°C (máximo) e 23,7°C (mínimo), para 

ambientes não climatizados artificialmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48: Resultados da pesquisa de Humphreys (citado por Santamouri, 1996) que correlaciona a temperatura de 
conforto e a temperatura média mensal da região. 
 

Na presente metodologia (TAO), a Tco proposta por Humphreys (±2,4°C) é o parâmetro adotado 

para identificar se existe a demanda pelo condicionamento artificial, ou não, num dado ambiente. 

Quanto ao critério para avaliar o limite de consumo de energia elétrica para o caso de climatização 

artificial, inexiste legislação brasileira. No entanto, com base nas pesquisas realizadas por Romero, 

M. (2004), dentro do universo das edificações brasileiras já avaliadas por esse pesquisador, pode-

se afirmar que 3kWh/mês/m² seria um limite razoável para considerar-se uma edificação eficiente. 

Na presente metodologia, sugere-se que o consumo de energia elétrica deva ser avaliado 

conjuntamente com o consumo de energia elétrica associado ao sistema de iluminação artificial, 

dado que o total do consumo depende fundamentalmente das decisões do projetista. Por 

exemplo, a opção por uma proteção solar externa (brise) implica na redução do consumo de 

energia para condicionamento artificial mas implica também no aumento do consumo de energia 

 



 

 
 

para iluminação artificial. A decisão quanto à opção pela iluminação natural ou condicionamento 

artificial será sempre do projetista. As figuras 49 e 50 ilustram um caso típico das consequências 

de cada uma dessa decisões. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49: Consumo de energia estimado em ambientes com orientação N, S, E e W, sem a presença de brise (figura à 

esquerda). 

Figura 50: Consumo de energia estimado em ambientes com orientação N, S, E e W, com a presença de brise (figura à 

direita). 

 

4.3.2 Parâmetros para Avaliação do condicionamento natural 

Os parâmetros selecionados para a caracterização do desempenho térmico da edificação são: 

– a temperatura do ar no horário em que a temperatura do ar exterior é máxima (em geral às 

15h), e 

– a variação da temperatura horária no interior dos ambientes, no mês mais quente e no mês 

mas frio do ano. 

O resultado da temperatura interior na primeira situação (crítica) facilita a comparação entre 

ambientes localizados em diferentes orientações, mas não tem sensibilidade para identificar, por 

exemplo, o impacto do brise ao longo do dia, o que pode ser verificado quando aplicada a segunda 

situação (valores horários). (Figura 50) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 
 

 

Figura 51: Variação horária da temperatura do ar interior indicando o efeito do brise no desempenho térmico do 
ambiente. Observar que o brise terá efeito negativo na eficiência da iluminação natural do ambiente. 
 

O cálculo da temperatura do ar interior, em qualquer das duas situações pode ser feito adotando- 

se a equação 30 (Frota (1995), Croiset (1972), Alucci (1981)). A proposta original dessa 

metodologia (CSTB, 1958) se destinava ao cálculo da temperatura do ar interior no horário crítico, 

ou seja, quando o ganho de carga térmica pelo ambiente é máximo. Na presente proposta o 

cálculo da temperatura interna foi adaptado para ser aplicado à todas as horas do dia. 

Os procedimentos necessários para o cálculo da temperatura do ar interior, nas duas situações, 

estão descritos a seguir. 

4.3.2.1 Cálculo da temperatura interna máxima 

Ti = Tem+(1-m)*∆T+(1-m)*E (°C) eq 31  

Ti = é a temperatura máxima do ar interior do ambiente 

Tem = é a temperatura média do mês  

m = é o amortecimento associado à inércia térmica do ambiente 

E = é a elongação da variação da temperatura ao longo do dia típico do mês, calculada por: 

E = (Temax-Temin)/2 (°C) eq 32 

Temax = é a temperatura máxima do dia típico do mês  

Temin = é a temperatura mínima do dia típico do mês  

∆T = é a diferença entre a temperatura interna e externa 

 

Nota: A equação 31, pode ser aplicada para o cálculo da variação horária da temperatura. Nesse caso deve ser 

utilizada a mesma temperatura média e elongação típica do mês mais quente e mais frio do ano. 

 

O valor de “∆T” expressa a relação entre a perda e o ganho de calor do ambiente. Essa variável é 

exatamente a incógnita que deve ser encontrada, uma vez que as demais variáveis da equação 31 

são conhecidas, pois dependem das características climáticas locais e das decisões tomadas no 

projeto e programa da edificação. 

Os procedimentos para a seleção dos valores de Tem, Temax e Temin e E estão disponíveis em 

Frota & Schiffer, 1995. 

O valor da inércia térmica da edificação deve ser estimado com base nas características 

construtivas da envoltória da edificação. Segundo Croiset (1972), citado por Frota & Schiffer 



 

 
 

(1995) e Alucci (1981), as construções podem ser classificadas em quatro classes: inércia muito 

fraca, fraca, média e forte, respectivamente com valores de “m” iguais a: 0,4; 0,6; 0,8 e 1,0. O 

cálculo de “m” é função do peso de cada componente e da presença de materiais isolantes nos 

revestimentos desses mesmos componentes. 

Considerando-se os materiais de uso frequente nas construções brasileiras e aplicando-se o 

procedimento de cálculo acima mencionado, pode-se verificar que valores de “m” iguais a 0,6 e 

0,8 (inércia fraca e inércia média) são representativos de praticamente todas as construções. 

Sugere-se, para efeito de aplicação da metodologia aqui proposta, duas situações distintas: 

– adotar 0,6 para o valor de “m” quando, nos vedos horizontais e verticais, são aplicados 

isolantes térmicos na face interna dos mesmos;  

– adotar 0,8 para o valor de “m” quando, nos vedos horizontais e verticais, não são aplicados 

isolantes térmicos. 

 

4.3.2.2 Determinação de “ΔT” 
A variável “∆T” expressa a relação entre ganho e perda (totais) de carga térmica pelo ambiente, 

como indicado na equação 33. 

∆T=q/K eq 33 q 

q = é a soma total dos ganhos de carga térmica  

K = é a soma total das perdas de carga térmica 

A carga térmica ganha pelo ambiente depende tanto das fontes de calor internas quanto do ganho 

devido à irradiação solar, como pode ser observado na equação 34. (ver fig 52) 

q= qRS+qP+qSI+qE (W) eq 34 

qRS = é a carga térmica devido à irradiação solar (direta e difusa)  

qP = é a carga térmica devido às pessoas (depende da atividade)  

qSI = é a carga térmica devida ao sistema de iluminação artificial (depende do número e tipo de 

lâmpadas e luminárias) 

qE = é a carga térmica devida aos equipamentos 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 52: Exemplo de ganhos de carga térmica em ambiente típico de escritório, para mês de verão, em São Paulo. 
 

4.3.2.3 Ganho devido à irradiação solar 
O ganho devido à irradiação solar depende: 

– do tipo de componente (opaco ou transparente/translúcido) 

– da área dos componentes expostos à radiação solar  

– da orientação do componente 

– da cor do revestimento externo do componente  

– da velocidade do vento local  

– da presença de proteções solares  

– da presença de obstruções no entorno 

Para os componentes opacos a carga térmica deve ser determinada por: 

qRSop=A*α*U*(RD+Rd)/he (W) eq 35  

A = é a área do componente (m²) 

α = é a absorção à irradiação solar (associada à cor do revestimento externo) 

U = é o coeficiente global de transmissão térmica do componente, calculado por:  

          1/U=1/he+1/hi+Σ(e/λ) (W/m²K) eq 36 

he = é a condutância térmica da superfície externa do componente (W/m²K) 

hi = é a condutância térmica da superfície interna do componente (W/m²K) 

“e” = é a espessura (m) das camadas que compõe o componente 

 λ = é a condutividade térmica de cada camada do componente 

RD = é o valor da irradiação solar direta  

Rd = é o valor da irradiação solar difusa 

 



 

 
 

O valor da absorção à irradiação solar (α) pode ser obtido por meio de tabelas, uma vez que são 

resultados obtidos em laboratório. A tabela 7 informa alguns valores para essa variável. 

 

 

 

 

 

 

 

             Tabela 7: Valores de absorção à irradiação solar (Frota, 1995). 
      

Os valores do coeficiente global de transmissão térmica do componente (U) para componentes de 

uso corrente na construção brasileira podem ser extraídos da NBR 15220-3 (2005) (tabela 9) 

Nos casos em que os componentes não constem da referida Norma, os valores de “U” podem ser 

determinados pela equação 36. Nesse caso, devem ser identificados os valores de condutividade 

térmica (λ) dos materiais na NBR 15220-3 (2005). (ver tabela 8).  

 

 

 

 

 

Tabela 8: Valores de condutividade térmica de materiais de construção (NBR 15220-3, 2005). 
 

Para a determinação de “he” e “hi”, observar: 

he = hc+hr (W/m²K) eq 37 (Frota, 1995)  

hc = é o coeficiente de troca de calor por convecção em função da velocidade do ar (W/m²K) 

hc = 5,8+4,1*v (W/m2 K) eq 38 (EDSL/TAS (2006)) 

v = é a velocidade do vento (m/s)  

hr = é o coeficiente de troca de calor radiante (W/m²K) 

hr = ε*Hr (W/m2 K) eq 39 (Granja (2002))  

ε = é a emissividade da superfície, igual a 0,85 para os materiais de construção em geral 

Hr = é o coeficiente de troca de calor radiante, igual a 6,3 (W/m²K), para temperaturas superficiais 

médias da ordem de 30°C. (Granja, 2002). 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 9: Exemplo de valores do coeficiente global de transmissão térmica (“U”) para vedos verticais (NBR 15220-
3, 2005). 

 

Para a determinação de “hi”, a NBR 15220-2 (2005) recomenda os seguintes valores:  

– superfície horizontal (fluxo ascendente): hi=0,10  

– superfície horizontal (fluxo descendente): hi=0,17  

– superfície vertical: hi=0,13 

Para os componentes transparentes ou translúcidos a carga térmica deve ser determinada por: 

qRSv=A*FSv*(RD+Rd) eq 40 

qRSv = é a carga térmica devida à irradiação solar na área envidraçada (W)  

A = é a área da superfície envidraçada (m²)  

FSv = é o fator solar do elemento transparente ou translúcido, fornecido pelo fabricante ou 

calculado por: 

FSv=ζ*α*U/he (adimensional) eq 41 

ζ = é a transmissão solar do vidro (fornecida pelo fabricante) 

α = é a absorção solar do vidro (fornecida pelo fabricante) 

 



 

 
 

             U e he = definidos acima 

 
O fator solar (FSv) da superfície envidraçada tem importância fundamental no ganho de calor pelo 

ambiente e interfere diretamente no desempenho luminoso e eficiência energética da edificação. 

Frequentemente, a escolha do tipo de vidro a ser adotada coloca-se como um dilema para o 

projetista, não só pelo efeito plástico na fachada, mas particularmente por que sua eficiência deve 

ser comparada com proteções solares externas, que podem ter sido eliminadas no partido geral 

do projeto. O gráfico da figura 52 ilustra uma situação típica para o verão em São Paulo, onde a 

eficiência do brise (caso float incolor + brise) é a alternativa de redução do ganho de calor para a 

abertura que implica no menor consumo total de energia (ar condicionado + iluminação artificial). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 53: Consumo de energia elétrica estimado para quatro tipos de vidro, considerando o aproveitamento da luz 
natural (São Paulo, fachada oeste, fevereiro). 
 

Nota: Valores do Fator Solar (FSv) de vidros disponíveis no mercado estão disponíveis em Alucci et al. (1997). 

 

4.3.2.4 Efeito das obstruções e da proteção solar (brise) no ganho de calor 

No cálculo de “qRSv” (ganho de carga térmica em elementos transparentes devido ao sol) deve ser 

considerada tanto a presença de obstruções do entorno como a presença de elementos de 

sombreamento (brise). No caso das obstruções deve ser zerado o valor da irradiação solar direta 

(RD) nos horários identificados como obstruídos. No entanto, a obstrução não elimina o total da 

radiação difusa, mas somente a parcela correspondente ao “FOC” (Fator de Obstrução do Céu) 

calculado na equação 16. Deve-se observar que a variável FOC corresponde à percentagem 

obstruída de toda abóbada celeste. Assim, o valor de Rd (irradiação difusa) que é recebida pela 

área envidraçada será: 

Rd = 0,5*(Rdh*(1-FOC)) (W/m² ) eq 42  

 



 

 
 

Rdh = é a radiação difusa em plano horizontal 

As Figuras 53 e 54 ilustram o ganho de carga térmica devido à irradiação solar direta e difusa, 

quando uma abertura envidraçada tem azimute 90°, em duas situações distintas: sem obstrução e 

com obstrução à 10 m da abertura, com FOC=0,8 (São Paulo, fevereiro). A obstrução das figuras 53 

e 54 têm 20 m de altura e 30 m de largura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 54: Distribuição horária da irradiação solar direta em abertura com azimute 90°, São Paulo, fevereiro. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 55: Distribuição horária da irradiação solar difusa em abertura com azimute 90°, São Paulo, fevereiro. 
 

Quanto à presença de proteção solar externa (brise), a correção da carga térmica devida à 

irradiação solar deve ser feita de modo semelhante àquela para as obstruções. Considerando que 

o brise tem eficiência total, a parcela relativa à RD deve ser zerada, e a parcela relativa à Rd 

(irradiação difusa) deve ser corrigida pelo “Fator de Sombreamento do Brise” (FSb), calculado por: 

 

 

 



 

 
 

FSb = é o Fator de Sombreamento do Brise 

L = é a largura da placa horizontal que compõe o brise (Figura 55) 

Hh = é a distância entre a borda inferior da janela e a placa horizontal (Figura 55) 

O cálculo final da carga térmica devida à irradiação solar ficará: 

qRSv=A*FSv*[(RD*FSb)+FSb*((1-FOC)*0,5*Rdh)] eq 40 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 56: Dimensões do brise (placa horizontal) para cálculo do Fator de Sombreamento do Brise (FSB). 
 

4.3.2.5 Ganho de carga térmica devido à ocupação (qP) 

O ganho de carga térmica devido à presença dos usuários é função das atividades realizadas no 

interior dos ambientes. 

Segundo a ASHRAE (1997), os valores correspondentes às parcelas de calor sensível e calor latente 

são aqueles resumidos na Tabela 67. Para o cálculo da temperatura interna (equação 31) devem 

ser utilizadas as parcelas relativas ao calor sensível. As parcelas relativas ao calor latente devem 

ser consideradas apenas no dimensiona- mento do sistema de condicionamento artificial. 

O valor de “qP” é estimado por:  

qP=NP*Ts (W) eq 44 

NP = é o número de usuários  

Ts = é a parcela relativa ao calor sensível (tabela 10) 

Nota: No cálculo de qP devem ser considerados apenas os horários nos quais são previstas as atividades.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 10: Parcelas de calor sensível e calor latente geradas pelos usuários em função do tipo de atividade (W). 
                                                
7 As Normas ISO 7730 (1994) e ISO 8996 (1990) informam valores de taxa metabólica para outras atividades não listadas na Tabela 
6. 

 

 



 

 
 

4.3.2.6 Ganho de carga térmica devido ao sistema de iluminação artificial (qSI) 

Para estimativa do ganho de carga térmica correspondente ao sistema de iluminação artificial 

devem ser computadas duas situações distintas:  

– a iluminação artificial somente é utilizada nos períodos em que a iluminação natural é 

insuficiente, ou  

– o sistema de iluminação artificial permanece ligado durante todo o período de atividades, 

independente da contribuição da iluminação natural. 

O cálculo de “qSI” é estimado por: 

 qSI=A*PSI (W) eq 45  

A = é a área do ambiente 

PSI = é a densidade de potência do sistema de iluminação artificial instalado (W/m²) 

A densidade de potência do sistema de iluminação artificial é função das características e do 

número de lâmpadas e luminárias instaladas. A tendência mundial dos sistemas de iluminação 

artificial é aumentar sua eficiência (lâmpadas e luminárias). Considerando a variedade disponível 

no mercado e a impossibilidade de generalização, a metodologia aqui proposta sugere que a 

densidade de potência do sistema de iluminação seja determinada em função do nível de 

iluminância requerido para a realização das atividades8, utilizando a seguinte equação: 

PSI9=0,039*Ep+5,08 (W/m²) eq 45a 

 Ep = é a iluminância desejada no plano de trabalho (lux) 

Assim, em um ambiente típico de escritório, se a iluminância desejada é de 500 lux, o sistema de 

iluminação artificial terá 24,6 W/m². Ressalte-se que sistemas considerados eficientes, 

dependendo da cor das superfícies internas do ambiente podem ser resolvidos com potência da 

ordem de 10 W/m². No entanto, considerando a inexistência de dados hoje no Brasil, a equação 

45 pode ser considerada uma referência. 

No caso em que o sistema de iluminação é utilizado para complementar a iluminação natural, 

pode-se utilizar o valor da distância crítica “d” determinado em 4.2.2.1. A título de exemplo, 

observar: 

– uma sala de 5 m por 5 m, para a qual foi identificado que a distância crítica “d” é de 3 m, 

durante 80% das horas do ano, pode-se afirmar que a área que demandará iluminação artificial 

                                                
8 A NBR 5413 (1982) indica valores de iluminância (lux) no plano de trabalho, em função das atividades a serem realizadas no 
ambiente. 
9 A equação (45a) foi extraída de dados sugeridos por Brown & DeKay (2004). 



 

 
 

é de 15m² (3x5). Portanto, o valor de qSI, se a densidade de potência do sistema de iluminação 

artificial é de 10W/m², será:  

qSI=15*10=150W e não 250W (se todo o sistema de iluminação estivesse acionado) 

 

Nota: No cálculo da temperatura horária do ar interior, o valor de qSI deve ser zerado para os horários em que não 

são previstas atividades. 

 

4.3.2.7 Ganho de carga térmica devido aos equipamentos (qE) 

O ganho da carga térmica devido aos equipamentos (“qE”) existentes no ambiente deve ser 

estimado com base na potência dos mesmos, por: 

qE = 0,6*Σ(NE*PotE) (W) (eq 46) 

NE = é o número de cada tipo de equipamento (computadores, impressoras, refrigerados, etc) 

PotE = a potência de cada equipamento  

0,6 = indica que 60% da potência dos equipamentos é transformada em calor (Frota & Schieffer, 

1988). 

Como regra geral, em função das características das atividades a serem realizadas no ambiente, 

Brown & DeKay (2004) sugerem os valores indicados na tabela 11. Observar que tais valores 

devem ser multiplicados pela área do ambiente, diferentemente da equação 46. 

Nota: No cálculo da temperatura horária do ar interior, o valor de “qE” deve ser zerado para os horários em que não 

são previstas atividades no ambiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                Tabela 11: Valores de carga térmica devido aos equipamentos (Brown & DeKay, 2004). 
 

4.3.2.8 Cálculo das perdas de carga térmica 

As perdas de carga térmica em um ambiente ocorrem por condução (através dos componentes) e 

por ventilação. 

 



 

 
 

A condução de calor pelos componentes (Kc) é função do coeficiente global de transmissão 

térmica (“U”), da área do componente e da diferença entre a tempera- tura do ar interior do 

ambiente e temperatura dos meios externos. Assim, o cálculo (Frota & Schiffer, 1988) de “Kc” 

será: 

Kc=Σ(U*A)*∆T (W) eq 47  

Kc = é a perda por condução através dos componentes 

Σ(U*A) = é a somatória do produto do coeficiente global de transmissão térmica (U) pela área de 

cada um dos componentes em contato com o meio externo (admitindo-se que os demais 

ambientes encontram-se em equilíbrio térmico com o ambiente em estudo). 

Para o cálculo da parcela de carga térmica perdida por ventilação, deve-se distinguir duas 

situações distintas: 

– ventilação por efeito chaminé, e  

– ventilação por efeito de vento. 

A carga térmica que pode ser removida por ventilação (chaminé ou vento ou ambas) pode ser 

dimensionada (Baturin, 1976), por: 

Kv=0,34*Ø*∆T (W) eq 48  

0,34 = é o produto entre o calor específico do ar (0,28W/kgK) e a massa específica do ar (ρ) a 20°C, 

calculada por: 

ρ=1,293*273/T (kg/m³ ) eq 49 

1,293 = é a massa específica do ar à 0°C  

T = é a temperatura do ar (K) para a qual se deseja calcular a massa específica 

Ø = é a vazão de ar (m³/h) (por efeito chaminé ou por efeito de vento) 

∆T = é a diferença de temperatura (entre ar interior e exterior) 

 

4.3.2.9 Vazão por efeito chaminé 

A ventilação por efeito chaminé decorre da diferença de pressões originadas nas diferenças de 

temperatura entre zonas do mesmo ambiente e/ou entre o interior e o exterior (figura 56). Para o 

dimensionamento da vazão por efeito chaminé (Øch), a Norma Inglesa BS 5925 (1991) recomenda: 

– para ambientes com uma abertura 

 



 

 
 

Cd = é o coeficiente de descarga (0,61) 

A = é a área da abertura (destinada à ventilação) (m²) 

∆T = é diferença de temperatura (°C)  

g = é a aceleração da gravidade (m/s²) (9,8 m/s²) 

Hj = é a a altura da abertura 

T = é a temperatura média (entre interior e exterior)  

– para ambiente com duas aberturas na mesma fachada 

 
ε=A1/A2  eq 52 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 57 (da esquerda): Corte esquemático para determinação da vazão por efeito chaminé, quando o ambiente 
dispõe de uma única abertura (BS 5925, 1991). 
Figura 58 (da direita): Corte esquemático para determinação da vazão por efeito chaminé, quando o ambiente dispõe 
de duas aberturas na mesma fachada (BS 5925, 1991). 
 

A=A1+A2 eq 53 

– para ambientes com aberturas em fachadas opostas (figura 58):  

 

 
Uma formulação simplificada para o cálculo da vazão por efeito chaminé (caso de duas aberturas) 

é indicada por Frota & Schiffer (1988): 

Øch=0,14*Am*(H*∆T)1/2 (m³/s) eq 56 

  



 

 
 

Am = é a menor das áreas (entrada ou saída)  

H = é a distância entre o centro das aberturas 

A aplicação deste método exige que a vazão calculada pela equação 55 seja corrigida segundo o 

gráfico da figura 59. 

Para o caso de duas ou mais aberturas é possível identificar a vazão por efeito chaminé (Øch) 

utilizando-se o conceito de “zona neutra”, isto é, linha imaginária abaixo da qual todas as 

aberturas são consideradas de entrada e acima da qual todas as aberturas são consideradas de 

saída. Neste caso, a vazão final deve ser determinada a partir do cálculo de duas situações 

hipotéticas para a zona neutra, calculando-se os valores da vazão a partir da equação 55, e, a 

altura (H) deve expressar a distância entre a zona neutra e o centro de cada abertura. Este método 

pode ser observado no exemplo abaixo: 

– um ambiente com duas aberturas para ventilação, de área 20 m² e 5m² cada uma, dispostas 

conforme figura 60; 

Vazão de entrada do ar=0 

– considerando, inicialmente, que a zona neutra localiza-se (aleatoriamente) no piso, as 

aberturas de saída do ar seriam a janela superior e a porta, portanto a vazão por efeito 

chaminé, para uma diferença de temperatura de 3°C (∆T), seria (aplicando-se a equação 55): 

– para zona neutra na cota zero (piso):  

Vazão de saída do ar: Øch = 0,14*20*(2,5*3)1/2+0,14*5*(9,5*3)1/2=11,4 m³/s 

Considerando como segunda hipótese (também aleatória) que a zona neutra localiza-se a 10 m do 

piso, e aplicando-se a mesma equação 55, a vazão total de saída seria 14,1 m3/h, conforme 

indicado a seguir: – para zona neutra na cota 10 m (figura 60):  

Vazão de saída do ar=0 (não existem aberturas acima da cota da zona neutra)  

Vazão de entrada do ar: Øch=0,14*20*(7,5*3)1/2+0,14*5*(0,5*3)1/2=14,1 m³/s 

A partir dos valores de vazão de saída e entrada do ar calculadas acima deve ser construído o 

gráfico da figura 61, que indica a posição real da zona neutra e a vazão de ar por efeito chaminé no 

ambiente do exemplo. Observar que a hipótese para aplicação desse método é que a vazão de 

entrada é igual à vazão de saída do ar no ambiente. 

Considerando-se que o cálculo da temperatura interna é o objetivo da presente metodologia 

(equação 30), e que a variável ∆T precisa ser isolada, o valor da parcela perdida por ventilação (por 

efeito chaminé) (Kvch) pode ser definida por: 

Sendo  



 

 
 

Kv=Øch*0,35*∆T (eq 48) e, 

 
Kvch = é a parcela de carga térmica perdida pelo ambiente devida à ventilação por efeito chaminé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           Figura 59: Gráfico para identificação da zona neutra e vazão de ar final, por efeito chaminé, no ambiente. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Figura 60: Exemplo para aplicação do procedimento de cálculo da vazão por efeito chaminé. 
 

4.3.2.10 Vazão por efeito de vento 

À parcela de carga térmica removida por efeito chaminé deve ser acrescentada a parcela removida 

por efeito do vento. A determinação de tal parcela (vento) somente pode ser feita a partir de 

pressupostos bastante genéricos, uma vez que a ação do vento é extremamente variável e 

depende não só da geometria das edificações do entorno como das características da topografia e 

do tecido urbano da região. Cálculos precisos sobre a ação dos ventos nas edificações exigem 

ensaios em túnel de vento e/ou o uso de ferramentas computacionais (CFD-Computer Fluids 

 

 



 

 
 

Dynamics) que consideram todos os fenômenos físicos (termodinâmicos) envolvidos na interação 

entre o campo das forças de vento, obstáculos e características de rugosidade do terreno. 

De modo semelhante à ventilação por efeito chaminé, a vazão por efeito de vento pode ser 

calculada por: 

 
Sendo Ao a área equivalente, calculada por: 

 
Ae = é a área de entrada do vento, e  

As = é a área de saída do vento. 

V = é a velocidade do vento corrigida para as características do tecido urbano, calculada (BS 5925 

(1991)) por: 

 
V10 = é a velocidade do vento registrada no posto meteorológico, a 10 m de altura (m/s) 

z = é a altura do ponto onde se deseja determinar valor da velocidade do vento (m) 

k e A = parâmetros indicados na tabela 8, em função do perfil do terreno.  

Ce e CS = são os coeficientes de pressão (Cp) de entrada e saída do vento no ambiente 

As áreas de entrada e saída se caracterizam pela pressão positiva ou negativa nas fachadas e são 

função do ângulo de incidência do vento em cada fachada, como indicado na figura 62. Resultados 

obtidos em ensaios em túnel de vento (Sharag, 2006) para situações onde inexistem obstruções, 

os valores dos coeficientes de pressão (Cp) para entrada (Ce) e saída do ar (Cs) podem ser 

extraídos do gráfico da Figura 62. 

As obstruções do entorno provocam alterações nos coeficientes de pressão, podendo, muitas 

vezes, transformar áreas da fachada com Cp positivo (área de entrada do vento) em áreas de saída 

(com Cp negativo). 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 61: Distribuição dos coeficientes de pressão (Cp) em fachada vertical em função da direção de incidência do 
vento (Sharag, 2006). 
 

Na figura 62 está ilustrada a distribuição dos coeficientes de pressão nas quatro fachadas de uma 

edificação. Nessa figura observar que qualquer abertura localizada no ponto 1 será área de 

entrada do vento e aberturas localizadas nas demais fachadas serão áreas de saída do vento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 62: Exemplo de distribuição dos coeficientes de pressão (Cp) em função da direção do vento nas fachadas 
(extraídos da figura 34). 
 
Para a determinação dos coeficientes de pressão, nos casos em que existam obstruções no 

entorno, pode-se adotar o seguinte procedimento (Sharag, 2006): 

caso 1 – Obstrução perpendicular à direção do vento (ver figura 63) e cujo centro é ortogonal ao 

ponto de uma fachada para a qual se deseja calcular o valor de Cpp (obstrução 3 no figura 63): os 

valores de Cpp estimados com a equação 62: 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cpp = é o coeficiente de pressão quando a obstrução é perpendicular à direção do vento 

αv e αh = são os ângulos horizontal (planta) e vertical (corte) que caracterizam a obstrução (figura 

64) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 63: Esquema para identificação dos ângulos que definem os coeficientes de pressão de uma fachada para vento 
perpendicular a obstrução. 
 

caso 2 – Obstrução perpendicular à direção do vento (ver figura 63), mas deslocada em relação ao 

ponto a ser analisado (obstruções 1 e 2): os valores de Cpd podem ser obtidos a partir do gráfico 

da figura 65, ou da equação 63. No gráfico da figura 65, as várias curvas (Cpp de 0,1 a 0,8) 

representam o valor de Cpp quando a obstrução não é deslocada, assim, por exemplo, se a 

obstrução 3 (figura 64) apresenta um Cpp de 0,5, ao ser deslocada de 40° passará a apresentar um 

Cpd de 0,6 (ver indicação do exemplo na figura  65). 

 

 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Figura 64: Gráfico para determinação dos coeficientes de pressão em função de αv e αh (ver figura 80) 
 

caso 3 – Obstrução não é perpendicular à direção do vento. Neste caso deve ser identificada uma 

obstrução equivalente, que se comportaria como uma obstrução perpendicular à direção do vento 

(ver figura 67). Nesses casos o cálculo de Cp, agora denominado “Cpi”, pode ser calculado com a 

equação 64: 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 65: Gráfico para determinação do coeficiente de pressão na fachada em função do ângulo de deslocamento da 
obstrução. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Figura 66: Definição de obstáculo equivalente para cálculo de Cpi. 
 
 
caso 4 – Várias obstruções no entorno da edificação para a qual se deseja calcular o coeficiente de 
pressão de uma dada fachada (figura 68). Neste caso é necessário considerar os “vazios” (gaps) 
entre as obstruções, exatamente como se fossem “obstruções” (corrigindo a direção do vento e o 
deslocamento) como nos casos anteriores, e aplicando a equação 67 (ver figura 69). 
 
 
 
 
 
 
 
 
C7 = 0,4810  
C8 = -0,5874 

 

 

 



 

 
 

α dg = n é o ângulo de deslocamento de cada gap  
n = é o número de obstruções vistas pelo ponto P 
m = é o número de “gaps” vistos pelo ponto P (dentro de um ângulo de 140°) 
K1 = 1,0907  
K2 = 1,8738 
Nos casos em que o ambiente disponha só de uma abertura não ocorrerá ventilação cruzada, e a 
vazão “Øv” deve ser estimada por: 
Øv=0,025*V*A (m³/s) eq 68 
 
Quando coexistirem no mesmo ambiente a ventilação por efeito de vento e por efeito chaminé, a 
vazão final será: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                          
 

 

 

Considerando-se que o cálculo da temperatura interna (Ti) é o objetivo da presente metodologia 

(equação 30), e que a variável ∆T precisa ser isolada, o valor da parcela perdida por ventilação (por 

efeito vento) (Kv) pode ser definida por: 

Kv=Øf*0,35*∆T (W) eq 70 

Calculados os valores correspondentes ao ganho total de carga térmica (eq 33) e perda total de 

carga térmica (eq 47), é possível determinar o valor de “∆T” (eq 32) e consequentemente estimar 

a temperatura do ar no interior do ambiente. Para isso, considerando que o ganho total da carga 

térmica (q) deve ser igual à perda (K) total dessa mesma carga, tem-se: 

q=K*∆T                      ∆T=q/K                       ∆T=(qRS+qP+qSI+qE )/(Kv +Kc) 

O valor de “∆T” aplicado na equação 32, permite o cálculo de Ti para todos os horários do dia 

típico de verão. 

 

 
 

Figura 67: Conjunto de obstruções no entorno da 
edificação (em vermelho) para a qual serão 
calculados os valores de Cp nas fachadas. 

Figura 68: Esquema para identificação das obstruções e 
“vazios” que devem ser computados no cálculo do 
coeficiente de pressão no ponto P. 



 

 
 

O gráfico da figura 54 ilustra a variação horária da temperatura do ar interior de um ambiente 

típico de escritório, para duas orientações distintas: leste e oeste. Ressalte-se que, no caso do 

exemplo, o ambiente permite ventilação por efeito chaminé e vento (vento incidente na fachada 

leste). Observar que o ambiente voltado para orientação leste, mesmo sem brise, no período de 

8h às 17h, permanece em condições de conforto térmico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 69: Variação horária da temperatura do ar interior em um ambiente típico de escritório, em São Paulo, no 
verão, para fachadas de orientação leste e oeste. 
 

É importante notar que o cálculo do consumo de energia proposto não se aplica para 

dimensionamento da capacidade do sistema de ar condicionado. Para isso deve-se considerar a 

hora mais quente do dia típico de verão. 

 

4.3.3 Parâmetros para avaliação do condicionamento artificial 

O parâmetro para avaliação do condicionamento artificial é o consumo de energia elétrica para 

manter as condições de conforto térmico dos usuários. 

Nota: A NBR 6401 estabelece os limites de temperatura e umidade relativa do ar que caracterizam as condições de 

conforto em ambiente climatizado artificialmente. 

 

A estimativa do consumo mensal de energia elétrica (CEE) (kWh/mês) para condicionamento 

artificial de um ambiente, deve ser feita com base nos valores médios, em 24 horas, dos ganhos e 

perdas de carga térmica pelo ambiente. A formulação geral para a determinação de “CEE”, 

proposta por Kusuda (1981), é: 

CEE=ΣGH*K’*Nh*Nd/1000 (kWh/mês) eq 71 (67) 

CEE = é o consumo mensal de energia elétrica (kWh/mês)  

Nh = é o número de horas de atividade ao longo do dia 

 



 

 
 

Nd = é o número de dias de atividade no mês 

K’ = é a perda de carga térmica média em 24h, por condução e por ventilação 

GH = é a variável “grau-hora” definida com a diferença entre a temperatura de conforto desejada 

e a temperatura de base Tb, que expressa a temperatura de equilíbrio da edificação, ou seja, a 

temperatura na qual o ganho de carga térmica seria igual à perda de carga térmica. 

A determinação das variáveis “K’” e “GH” estão indicadas a seguir:  

K’=K’v+K’c (W/°C) eq 72 (68)  

K’c = é perda de carga térmica por condução 

K’v = é a perda de carga térmica por ventilação 

Basicamente, os ganhos e perdas de carga térmica, são os mesmos indicados anteriormente (item 

4.3.1), com as seguintes alterações: 

K’c = A*U (W/°C) eq 73 (69)  

A = é a área do componente 

U = é o coeficiente global de transmissão térmica (eq 35.)  

K’v = 0,35*NP*TR (W/°C) eq74 

NP = é o número de usuários no ambiente  

TR = é a taxa de renovação do ar recomendada pela NBR 6401 

A taxa de renovação de ar recomendada pela NBR 6401 (1980) é função das atividades realizadas 

no ambiente e estão descritas na tabela 12. Evidentemente as condições indicadas na tabela já 

não atendem a realidade atual, não só pela legislação que proíbe a presença de fumantes em 

locais fechados, mas pela ênfase que na última década vem sendo dada à questão da qualidade do 

ar (presença de particulados emitidos pelos próprios matérias de construção e revestimentos: 

tintas, carpetes, etc). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

Tabela 12: Valores da taxa de renovação do ar nos ambientes condicionados recomendados pela NBR 6401 (1980). 
 

Na metodologia aqui proposta, até a aprovação da Norma ISO/DIS 16814 (2005), sugere-se a 

adoção dos valores recomendados pela NBR 6401 (1980). 

Cálculo de GH 

O valor de GH é definido por:  

GH=Tmed–Tb (°C) eq75 

Tmed = é a temperatura média do mês 

Tb=Tconf – q’/K’ (°C) eq 76  

K’ = é a perda de carga térmica (calculada com eq 72) 

Tconf = é a temperatura de conforto que se deseja no interior do ambiente  

q’ = é o ganho médio de carga térmica em 24h  

q’=qRadmed+qPmed+qSImed+qEmed (W) eq 74  

qRadmed = é o ganho de carga térmica média em 24h devido à irradiação solar (direta e difusa) 

qPmed = é o ganho de carga térmica média em 24h devido às pessoas  

qSImed = é o ganho de carga térmica média em 24h devido ao sistema de iluminação artificial 

qEmed = é o ganho de carga térmica média em 24h devido aos equipamentos 

O valor de qRadmed (ganho devido à irradiação solar) deve ser calculado para os componentes 

opacos e envidraçados usando as equações 34 e 39. Observar que o cálculo deve ser feito para 

valores horários de irradiação solar, consideradas as obstruções do entorno e a presença de brises 

nas aberturas do mesmo modo como estão tratadas no item 4.3.2. O valor de “qRadmed” será 

média dos 24 valores. 

O valor de qPmed (ganho de carga térmica média em 24h devido às pessoas) será o valor 

calculado pela equação 44, com as seguintes correções: 

qPmed = qP*Nh/24 eq 75  

qP = NP*Ts (W) eq 44 

NP = é o número de usuários  

Ts = é a parcela relativa ao calor sensível (tabela 6) 

Nh = é o número de horas de atividade ao longo do dia 

O valor de “qSImed” (ganho de carga térmica média em 24h devido ao sistema de iluminação 

artificial) será o valor calculado pela equação 45, com as seguintes correções: 

qSImed=qSI*Nh/24 (W) eq 76  



 

 
 

qSI=A*PSI (W) eq 45  

A = é a área do ambiente 

PSI = é a densidade de potência do sistema de iluminação artificial instalado (W/m²) 

Nh = é o número de horas de atividade ao longo do dia 

O valor de “qEmed” (ganho de carga térmica média em 24h devido aos equipamentos) será o valor 

calculado pela equação 46, com as seguintes correções:  

qEmed=qE*Nh/24 eq 77  

qE=0,6*Σ(NE*PotE) (W) (eq 46) 

NE = é o número de cada tipo de equipamento (computadores, impressoras, refrigerados, etc) 

PotE = é a potência de cada equipamento 

A título de exemplo, considere-se um ambiente típico de escritório (São Paulo), com 20m² de área, 

com as seguintes características:  

– Período de ocupação: 8h às 17h  

– Densidade de ocupação: 4m²/pessoa  

– Relação vazio/cheio da fachada: 50% 

– Sistema de iluminação artificial acionado durante todo o período de atividade  

– Temperatura de conforto: 24°C 

O consumo de energia elétrica estimado para o exemplo em questão será aquele descrito na 

figura 80. 

Considerando as mesmas condições do exemplo anterior, se o sistema de iluminação artificial for 

acionado somente para complementar a iluminação natural, o consumo de energia elétrica 

estimado será aquele indicado na figura 81. Pode-se observar no referido gráfico que a presença 

da proteção solar nas aberturas promove uma economia de energia de 35% quando o ambiente 

tem orientação Norte, 54% para orientação leste, 10% na sul e 55% no caso do ambiente voltado 

para oeste. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

Evidentemente, quando a proteção solar exterior é utilizada, ocorre uma redução da luz natural e 

o sistema de iluminação artificial deve ser acionado, implicando em aumento do ganho de carga 

térmica pelo sistema de iluminação artificial, mas, redução da carga térmica devido a penetração 

da irradiação solar. A comparação das duas situações permitirá ao projetista fazer a escolha mais 

adequada. Os gráficos das figuras 72 e 73 ilustram tal situação. Nesses gráficos é possível observar 

que, no caso analisado, a presença do brise é um recurso que implica na redução do consumo de 

energia elétrica, qualquer que seja a orientação das aberturas. Esta conclusão não pode ser 

extrapolada, uma vez que depende não só das características climáticas locais, como também das 

atividades realizadas no interior dos ambientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Figura 70: Consumo de energia elétrica mensal 
estimado para um mesmo ambiente se orientado para 
quatro direções distintas, com proteção solar externa 
(brise) e sem proteção. Sistema de iluminação artificial 
acionado durante todo o período de atividade (verão, 
São Paulo). 

Figura 71: Consumo de energia elétrica mensal estimado 
para um mesmo ambiente orientado para quatro 
direções distintas, com proteção solar externa (brise) e 
sem proteção. Sistema de iluminação artificial acionado 
somente para complementar a iluminação natural (verão, 
São Paulo). 

  
Figura 72: Consumo estimado de energia elétrica pelo 
sistema de ar condicionado e pelo sistema de 
iluminação artificial, para ambientes com proteção solar 
externa (brise). 

Figura 73: Consumo estimado de energia elétrica pelo 
sistema de ar condicionado e pelo sistema de iluminação 
artificial, para ambientes sem proteção solar externa 
(brise). 



 

 
 

4.4 Desempenho Acústico 

O desempenho acústico de um ambiente é caracterizado pelo nível sonoro ao qual os usuários são 

submetidos. Em função do tipo de atividade, o nível sonoro para garantir as condições de conforto 

acústico dos usuários é estabelecido pela NBR 10152 (1987) conforme exemplifica a tabela 13. Os 

intervalos apresentados na referi- da tabela, na coluna “dB(A)”, indicam o limite inferior como de 

conforto e o superior como “aceitável para a finalidade”. O nível sonoro expresso em “dB(A)” 

representa a integração do nível de pressão acústica, por frequência, da energia sonora presente 

no ambiente. 

Para cada valor do nível sonoro (em dB(A)) estabelecido na referida Norma, é também 

estabelecido o valor de “NC” (Noise Criteria) que descreve o espectro correspondente (ver figura 

84). Por exemplo, para uma sala de aula, onde o nível sonoro máximo aceitável é de 50dB(A), o 

espectro correspondente a tal valor seria descrito pela curva NC=45 (valor superior) (ver tabela 

13). A descrição dessa curva está indicada no gráfico da figura 84. A importância das curvas NC 

reside no fato de permitirem a avaliação e a correção de um ruído por frequência, o que não seria 

possível se considerado apenas o valor “resumo” em dB(A). 

De um modo geral, o ruído aéreo registrado no interior dos ambientes é proveniente de fontes 

internas ao edifício e fontes externas. O controle das fontes internas, em geral, pode ser 

equacionado com o isolamento das partições internas. 

Em área urbana, o tráfego de veículos (pesados e/ou leves) é uma das principais fontes de ruído 

no interior dos ambientes, exigindo muitas vezes, o fechamento das janelas e consequente 

prejuízo da ventilação natural. 

Esse conflito de funções das aberturas deve ser identificado nos momentos iniciais do processo de 

projeto das edificações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tabela 13: Valores dos níveis sonoros 
recomendados pela NBR 10152 (1987). 

Figura 74: Distribuição do nível de pressão sonora (dB), por 
frequência, correspondente a NC 45 (NBR 10152). 



 

 
 

4.4.1 Critérios de Avaliação 

A metodologia TAO proposta tem por objetivo identificar as situações em que existe a necessidade 

de fechamento das janelas devido ao excesso de ruído proveniente do tráfego local. Tal 

identificação exige a determinação do valor do nível sonoro que atinge as fachadas e sua 

comparação com os limites estabelecidos pela legislação brasileira. Para a Norma Brasileira 10151 

(2000), o valor limite do nível sonoro em área de “uso misto com vocação comercial e 

administrativa” é de 60 dB(A) para o período diurno e 55 dB(A) para período noturno. Nessa 

mesma Norma, em área de uso misto com “predominância residencial” os valores são de 55 dB(A) 

(diurno) e 50 dB(A) (noturno) 

Nota: Para outros tipos de uso mencionados na NBR 10151, ver anexo 1. 

 

A Norma Técnica L11.032 (1992) da CETESB, para áreas externas, também estabelece o valor de 60 

dB(A) para áreas denominadas “diversificadas (residência, comércio e indústria)”, no período de 

7h às 19h, mas reduz esse valor a 55dB(A) para o período de 19h às 22h e 50 dB(A) para o período 

das 22h às 7h. 

Nota: Para outros tipos de uso mencionados na NT CETESB L1103 (1992), ver anexo 2. 

 

Na metodologia aqui proposta são adotados os valores da NBR 10151 (2000). 

Considerando, por exemplo, que o valor limite estabelecido pela NBR 10151 para áreas de uso 

misto (com vocação comercial e administrativa) é 60 dB(A), pressupõe-se que as janelas devam 

permanecer fechadas quando esse nível é sobrepassado. 

Assim, no processo de desenvolvimento do projeto arquitetônico, a decisão de não fazer uso do 

condicionamento artificial (mas sim da ventilação natural) fica totalmente comprometida se o 

nível sonoro observado na fachada é superior aos 60 dB(A). Conhecer tal variável implica em 

alterações profundas no projeto arquitetônico e no consumo de energia elétrica. 

 

4.4.2 Parâmetros de Avaliação 

O valor do nível sonoro em um dado ponto da fachada de uma edificação é função (figura 84): 

– da posição do ponto na fachada; 

– dos trechos de pistas que podem ser “vistos” por esse ponto;  

– do número de veículos por hora que circulam nas pistas;  

– da velocidade dos veículos; 



 

 
 

– da porcentagem de veículos leves e pesados;  

– da inclinação das pistas; 

– da existência de obstruções no entorno da edificação;  

– da presença de barreiras; 

– da posição relativa das obstruções (em relação ao ponto da fachada) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                       Figura 75: Parâmetros que definem o nível sonoro num dado ponto da fachada da edificação. 
 

O procedimento de cálculo para determinação do valor do nível sonoro (L) (em dB(A)) num ponto 

escolhido na fachada inclui os seguintes passos:  

1. Estimar o nível sonoro (Lc) na borda da calçada; 

2. Comparar o Lc obtido em (1) com a curva padrão (medida pelo IPT); 

3. Corrigir o valor de Lc (1) com a curva padrão (2);  

4. Calcular nível sonoro na fachada (Lf) devido à fonte sonora direta (tráfego); 

5. Transformar Lf em pressão sonora (Pascal), corrigido para o trecho de pista vista pela 

fachada 

6. Calcular a pressão sonora na fachada (pv) devido às obstruções;  

7. Calcular soma das pressões sonoras (direta + refletida) (6);  

8. Calcular o nível sonoro final (L) na fachada  

9. Comparar o resultado (L) com o valor recomendado pela NBR 10151 Cada um dos passos 

listados acima está detalhado a seguir. 

Passo 1: Estimar o nível sonoro (Lc) na borda da calçada (dB(A)) O nível sonoro (Lc) na borda da 

calçada pode ser definido pela equação 47, sugerida por Josse (1975). Cabe aqui uma ressalva: a 

formulação da equação 47 é resultado de ensaios realizados pelo autor, na década de 70, o que 



 

 
 

poderia gerar a dúvida quanto às características atuais dos veículos, com certeza distintas dos 

veículos de 30 anos atrás. No entanto, comparados os resultados obtidos com a aplicação da 

equação 47 e dados obtidos por Calixto (2003)10 rodovias brasileiras, observou-se que a equação 

47 é ainda absolutamente adequada, como indica o gráfico da figura 85. 

Lc = 52+10*log(Q/d)+cv+ci+cp (dB(A) eq 78  

Lc = é o nível sonoro na borda da calçada  

Q = é o número de veículos por hora 

d = é a distância entre o eixo da pista e a borda da calçada (m) (ver figura 89) 

cv = é a correção (em dB(A)) devido a velocidade média dos veículos, que assume os valores da 

figura 94, ou da equação 49: 

cv = 0,1498*vel-8,9785 (R=0,99) eq 79 (48) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vel = é a velocidade média dos veículos 

ci = é a correção (em dB(A)) devido a inclinação da pista, que assume os valores da figura 87 ou da 

equação 80; 

ci = 0,5*i (R=1) eq 80  

i = é a inclinação da pista (%) 

cp = é a correção (em dB(A)) devido a porcentagem de veículos pesados, que assume os valores da 

figura 88 ou da equação 81; 

cp = 0,0754*p-0,5459 (R=0,99) eq 81  

p = é porcentagem de veículos pesados 

 

                                                
10 Resultados de medidas realizadas por Del Carlo e Ovídio (2006) na área urbana de São Paulo confirmam a aplicabilidade da 
equação 47. 

  
Figura 76: Valores do nível sonoro dB(A), obtidos por 
Josse (1975) em Paris e, Calixto (2003), em Curitiba. 

Figura 77: Valores de correção (cv) no nível sonoro na 
borda da calçada em função da velocidade dos 
veículos (equação 47). 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A título de exemplo, observar o resultado da aplicação da equação 78 no caso de uma via com as 

características descritas no esquema da figura 89, adotando-se:  

– Distância do eixo da pista até a calçada (d na figura 37) = 7,5 m  

– Número de veículos por hora = 2000 veíc/h  

– Velocidade média = 70 km/h  

– % de veículos pesados = 10%  

– Inclinação da pista = 2% 

Na borda da calçada (Pc na figura 89), o nível sonoro, aplicando-se a equação 78, seria de: 

Lc = 52+(2000/7,5)+1,5+1,0+0,2 = 79 dB(A) 

Passo 2: Comparar o Lc obtido em (1) com a curva padrão (medida pelo IPT) Conhecido o valor de 

Lc, este deve ser comparado com o valor padrão da curva que descreve o ruído típico de uma via 

com 2000 veículos/hora, já medido pelo IPT (1985) (Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado 

de São Paulo) (ver tabela 14). Tal comparação se faz necessária por que o valor único identificado 

pelo Lc deve ser conhecido por frequência (de 125 Hz a 4000 Hz). Para tornar possível a 

comparação do Lc calculado (79 dB(A)) com os valores indicados (por frequência) na tabela 14, faz-

se necessário transformar os valores em dB(A) nos correspondentes valores de “nível de potência 

sonora” (W), como indica a equação 82: 

Lc = 10*log (W/Wo) em dB(A) eq 82 (51.a) 

W = é a potência sonora da fonte de ruído (Watts)  

Wo = é a potência sonora de referência, sendo seu valor:  

 

  
Figura 78: Valores de correção (ci) no nível sonoro na 
borda da calçada em função da inclinação da pista 
(equação 47). 

Figura 79: Valores de correção (cp) no nível sonoro na 
borda da calçada em função da porcentagem de veículos 
pesados (equação 47). 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portanto o valor procurado (W), será: 

 
No caso do exemplo em questão, os níveis de potência sonora correspondente aos valores de Lc 

(do IPT), por frequência, serão aqueles indicados na tabela 12. 

Passo 3: Corrigir o valor de Lc (1) com a curva padrão (2) 

Uma vez transformados em potência sonora, é possível determinar o valor total da potência 

sonora (somando os valores em Watts para todas as frequências) e voltar à equação 82 para 

determinar o nível sonoro equivalente. 

No caso do exemplo em questão, a soma total das potencias será de 0,000093 (W), o que resultará 

em um nível sonoro de: 

 
Lcp = é o nível sonoro na borda da calçada para a curva padrão dB(A) 

O valor de Lcp representa um acréscimo de 0,7 dB(A) em relação ao valor calculado de 79 dB(A) 

para Lc. Dessa forma, é possível corrigir o valor de Lc, para cada frequência, acrescentando a 

diferença de 0,7 dB(A). Os valores de Lc corrigidos (Lcc) serão aqueles indicados na tabela 15. 

 

 
Figura 80: Desenho esquemático para aplicação da 
equação 78. 

Tabela 14: Distribuição dos valores em db(A), por 
frequência, para distintos tipos de vias (medidas 
realizadas pelo IPT, 1985). 



 

 
 

Passo 4: Transformar Lf em pressão sonora (Pascal), corrigido para o trecho de pista vista pela 

fachada. 

Na face externa da fachada da edificação (Pf na figura 88), o nível sonoro será, evidentemente, 

menor do que o nível sonoro na borda da calçada, uma vez que, a distância entre a fachada e a 

fonte do ruído é maior que a distância entre a borda da calçada e a fonte. A variação do nível 

sonoro em função da distância é dada pela equação 84, mas sua resolução deve ser feita em dB. A 

transformação de dB(A) em dB exige a aplicação do filtro descrito na tabela 15. Observar que aos 

valores em dB(A) devem ser somados os valores indicados no filtro, por frequência. 

Lf=Lc – 10*log((d/D)) (dB) eq 84 (52)  

d = é a distância entre o eixo da pista e a borda da calçada 

D = é a distância entre a borda da calçada e o ponto na fachada, sendo: 

 
H = é a altura do ponto na fachada (m) (ver figura 88) 

dA = é a distância entre a borda da calçada e a edificação (m) (figura 88) 

No caso do exemplo, admitindo-se que o ponto da fachada a ser analisado está a 10,5 m do solo 

(mesmo nível da calçada) e a edificação está a 19,5 m da borda da calçada, tem-se, para 500Hz: 

H = 10,5 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dA = 19,5  

D = 22,15 m  

d = 7,5m 

Lf (500Hz)= 74,3 (dB) (tabela 15)  

 
 Tabela 15: Valores de potência sonora, por 

frequência, correspondentes ao nível sonoro 
produzido por 2000 veículos/hora. 

Tabela 16: Valores do nível sonoro corrigidos (Lcc) (dB(A)) a 
partir da curva padrão (Lcp) (dB(A)). Valores do filtro que 
transformam dB(A) em dB. Coluna Lc indica os valores do nível 
sonoro na borda da calçada em dB. 



 

 
 

Lf = 74,3-10* log((7,5/22,15)) = 69,6 (dB) 

Para as demais frequências, os valores do nível sonoro (em dB) no ponto da fachada em questão, 

estão resumidos na tabela 15. Ressalte-se, no entanto, que o cálculo acima refere-se a um ponto 

da fachada que “vê” toda a extensão da via A (ver figura 81). Nos casos em que a fachada da 

edificação que se deseja estudar está inclinada em relação ao eixo da via que gera o ruído, o ponto 

“Pf” da fachada “verá” a pista apenas parcialmente, como indicado na figura 81. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 81: Desenho esquemático para calcular o nível sonoro (em dB) no ponto Pf de uma fachada não paralela à via 
que gera o ruído. 
 

Passo 5: Transformar Lf em pressão sonora (Pascal) 

Admitindo que na figura 82 apenas a via C gera ruído, o ponto Pf da fachada receberá o ruído a 

partir do ponto C. Dessa forma, o valor de Lf deverá ser corrigido a partir do cálculo do nível de 

pressão sonora em Pf, uma vez que essa variável permite considerar o ângulo de inclinação da via 

em relação à fachada. A equação 86 expressa o cálculo do nível de pressão sonora: 

Lf = 10*log(p/po)2 (dB) eq 86 (54.a)  

p = é a pressão sonora em Pf (Pascal) 

po = é a pressão sonora de referência, sendo seu valor igual a 2 *10−5 (Pascal) 

Observar que a partir dos valores de Lf já calculados acima (por frequência), a aplicação da 

equação 86 permite determinar os valores da pressão sonora no ponto Pf da fachada. A equação 

54.a, então, ficará: 

 

 



 

 
 

Na tabela 17 estão indicados os valores de pressão sonora (por frequência), correspondentes aos 

valores de Lf calculados acima. 

Nos casos em que a fachada da edificação não é paralela ao eixo da via, como na figura 89, a 

energia sonora recebida num dado ponto da fachada será proporcional ao trecho da via “visto” 

pelo ponto (Pf). No caso da figura mencionda, a pressão sonora em “Pf” será correspondente ao 

trecho da via C que se inicia no ponto “C”. O valor da pressão sonora em “Pf” será, segundo Josse 

(1975): 

 
W = é a potência da fonte sonora (conjunto dos veículos) 

Nota: O valor da potência sonora deve ser calculado a partir do nível sonoro (em dB) (passo 4), segundo a equação 83.  

 
Observar que com o valor da pressão acústica (p²) é possível determinar o valor do nível sonoro 

(em dB), a partir da equação 86. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 17: Valores de pressão Sonora na 
fachada, em ponto localizado a 10,5m 
de altura. 

Figura 82: Variação do nível sonoro em ponto da fachada localizado a 
10,5m de altura (em relação à cota da calçada), em função da 
inclinação da fachada com relação ao eixo da via. 



 

 
 

O gráfico da figura 90 indica a variação do nível sonoro em dB(A) no ponto Pf da fachada (no caso 

do exemplo) em função do ângulo de inclinação da fachada da edificação em relação ao eixo da 

pista. 

Além da inclinação da fachada com relação ao eixo da pista, a presença de obstruções no entorno 

também alteram o nível sonoro resultante em qualquer ponto da fachada. Esta alteração pode ser 

estimada com base no valor da variável “pressão acústica” descrita pela equação 88. 

Passo 6: Calcular a pressão sonora na fachada (pv) devido às obstruções. 

Nos casos em que as vias são cercadas por edificações nos dois lados, formando os característicos 

“canyons” urbanos, ocorre uma amplificação do ruído gerado pelos veículos que decorre da 

reflexão das ondas sonoras nas obstruções. Josse (1975), citando resultados de medidas em 

“canyons” típicos franceses, afirma que o acréscimo no nível sonoro nessas áreas pode chegar a 

10dB(A), dependendo da absorção sonora da área e da relação entre a altura das edificações 

(assumidas iguais) e a largura do “canyon’’ (figura 91). 

Nos últimos dez anos são inúmeros os pesquisadores11 que tem realizado medidas de campo e/ou 

proposto programas computacionais que estimam o efeito do cânion urbano no ruído de tráfego. 

Para efeito da presente metodologia, admitiu-se que qualquer obstrução no entorno de uma 

edificação caracteriza um “espelho” para a fonte de ruído real, amplificando assim o ruído da 

fonte geradora (veículos) (ver figura 83). A fonte virtual se localiza (em relação à fachada da 

obstrução ou barreira) à distância igual à distância entre o eixo da “via A” e a obstrução (Figura 

84). O ponto Pf da fachada em estudo receberá portanto a contribuição da “via real” e da “via 

virtual”. Com relação à fonte virtual, a pressão sonora será: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
11 Fothergil (1977; De Sallis()2002(); Heutshi() 1995 Renterghem et alii (2006); Janczur et alii (2006, 2001); Calixto (2003) e + … 

 
 Figura 83: Acréscimo do nível sonoro dB(A) em 

“canyons” urbanos (em relação aos valores medidos 
em áreas sem edificações (Josse, 1975). 

Figura 84: Localização da fonte Sonora virtual decorrente 
da presença de obstrução. 



 

 
 

 
θ ob = é o ângulo entre o ponto Pf e a obstrução (figura 92) 

dob = é a distância entre o ponto Pf e o eixo da via virtual (reta Pf Z na figura 92) 

Passo 7: Calcular soma das pressões sonoras (direta + refletida).  

Calculados os valores da pressão sonora para a fonte real (p) e para a fonte virtual (pv), o valor 

total no ponto da fachada em estudo será, então, a soma de tais pressões (pt): 

Pt² =p² +pv² (Pa) eq 90 

Pt =  é a pressão acústica total (Pa) 

P = é a pressão acústica devida à fonte real (Pa) (equação 88)  

Pv =  é a pressão acústica devida à fonte virtual (Pa) (equação 88) 

Observar que a equação 90 deve ser aplicada a cada frequência do espectro (125 Hz a 4000 Hz). 

Passo 8: Calcular o nível sonoro final (L) na fachada (em dB(A)).  

Conhecido o valor da pressão sonora total no ponto Pf da fachada, a aplicação da equação 54.a 

permite estimar o nível sonoro resultante (L), em d(B): 

 
pt = é a pressão sonora resultante em Pf (Pascal)  

po = é a pressão sonora de referência, sendo seu valor igual a 2 *10−5 (Pascal) 

Para possibilitar a comparação com os níveis sonoros recomendados pela NBR 10151 (2000) que 

são estabelecidos em dB(A), aos valores determinados na equação acima deve ser aplicado o filtro 

(tabela 15) que permite a determinação do nível sonoro resultante em dB(A). Tal procedimento é 

o mesmo indicado no “passo 4 “. 

Nota: Recomenda-se que no caso de edifícios com mais de três andares, os valores do nível sonoro resultante sejam 

determinados para o pavimento térreo e o pavimento superior. 

 

Passo 9: Comparar o resultado (L) com o valor recomendado pela NBR 10151  

Valores de nível sonoro (calculados no “passo 8”) maiores que 60dB(A), em área de uso misto 

(residencial + comercial + industrial), por exemplo, indicarão aos projetistas que devem ser 



 

 
 

dimensionadas soluções que promovam a redução do nível sonoro no interior do ambiente. Entre 

tais soluções, destacam-se: 

– implantação da edificação no terreno que evite a exposição das aberturas às fontes sonoras 

importantes; 

– uso de revestimentos internos de alta absorção acústica (lembrando que a absorção pode ser 

responsável por, no máximo 10dB(A)12 de redução no nível sonoro); 

– aberturas de ventilação com tratamento acústico (chicanas); 

– fechamento total das janelas (isolamento acústico), o que implica necessariamente em 

condicionamento artificial. 

Procedimento de cálculo do ruído de tráfego segundo FHWA (Federal Highway Administration) 

Segundo Bistafa (2006), o procedimento de cálculo para determinação do nível sonoro (Leq(h)) 

decorrente do ruído de tráfego proposto pela Administração Rodoviária Federal dos Estados 

Unidos (FHWA), pode ser determinado por: 

 
 

Leq(h)i = é o nível sonoro equivalente horário do i-ésimo tipo de veículo (dB(A))  

Lo = é o nível sonoro de referência para o i-ésimo tipo de veículo, descritos na figura 42 (dB(A)) 

Ni = é o número de veículos de i-ésimo tipo, no intervalo de T=1 hora 

Vi = é a velocidade média do i-ésimo tipo de veículo (km/h) 

T = é o tempo para o qual se deseja calcular o nível sonoro (horas) 

s = é a distância (perpendicular ao eixo da pista) até o receptor (m) 

Acomb = é o efeito combinado de diferentes formas de atenuação (piso, barreira, etc)  

α = é o fator de absorção que depende da cobertura do solo (0,5 para cobertura com vegetação e 

“zero” para piso pavimentado). 

A equação 59 deve ser aplicada três vezes: para automóveis, para caminhões leves e caminhões 

pesados. Os valores do nível sonoro assim obtidos devem ser adicionados segundo a equação 60: 

 

                                                
12 Indicação dada pelo prof. José Fernando Cremonesi (FAUUSP). 



 

 
 

Leqtotal = é o nível sonoro resultante (do conjunto de veículos)  

Lα = é o nível sonoro gerado pelos automóveis 

Lcl = é o nível sonoro gerado pelos caminhões leves 

Lcp = é o nível sonoro gerado pelos caminhões pesados 

O gráfico da figura 93 indica os resultados obtidos com o procedimento indicado anteriormente 

(equação 93) e os valores obtidos com o procedimento proposto por Josse, 1975, equação 78, nas 

mesmas condições:  

– 2000 automóveis (sem veículos pesados)  

– Absorção do entorno (α) = 0  

– Distância do receptor = 25 m  

– Intervalo de tempo = 1 hora 

A diferença média obtida com os dois modelos apresentados é de 5,2 dB(A), o que poderia ser 

explicado pela melhoria tecnológica dos veículos mais modernos. No entanto, no gráfico da figura 

93 é possível observar que veículos brasileiros, em medidas realizadas por Calixto (2003) em 

rodovias brasileiras, apresentam valores superiores àqueles observados em pistas americanas, e 

mais próximos dos registros realizados na França na década de 70. 

Nota: Os dados divulgados por Calixto et all. (2003) só apresentam resultados para velocidade de 55 km/h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 85: Nível sonoro a 30m de distância do eixo da pista, determinado com modelo proposto pela FHWA e Josse 
(1975). 
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5. SELEÇÃO DA ÁREA E PROPOSTA DE OCUPAÇÃO DA QUADRA 

Parte deste capítulo, foi trabalhado no âmbito do Programa Nacional de Pós-Doutorado 

(PNPD/CAPES Processo n°. 02556/09-0), com a pesquisa intitulada “Edificação e Desenho Urbano 

com Adensamento e Qualidade Ambiental: habitação de interesse social na recuperação de áreas 

urbanas degradadas”, finalizada em 2014. Este pós-doutorado desenvolveu um procedimento 

metodológico para promover o adensamento com qualidade ambiental e urbana em áreas 

centrais degradadas e subutilizadas, por meio da produção de habitação econômica. Além disso, 

contribuiu para o avanço do conhecimento no campo do planejamento urbano e da tecnologia do 

ambiente construído, integrando procedimentos tecnológicos, projeto de edificação, de desenho 

urbano e de gestão, a fim de oferecer subsídios ao debate público, à formulação de políticas 

urbanas e de contribuir para o atendimento das necessidades habitacionais em maior escala. O 

estudo de caso foi realizado na área central da cidade de São Paulo, compreendendo áreas que 

integram as Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS), com destaque a ZEIS 31. 

A pesquisa de pós-doutorado realizou-se de modo interdisciplinar e de longa duração (entre 2010 

e 2014), desenvolvida pelo Laboratório de Conforto Ambiental e Eficiência Energética (LABAUT) e 

pelo Laboratório de Habitação e Assentamentos Humanos (LabHAB), ambos da Faculdade de 

Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAUUSP). Neste contexto, a pesquisa 

articulou a produção científica em diferentes processos de formação acadêmica (pós-doutorado 

de Mônica Marcondes, doutorado de Vanessa Valdez Guilhon, mestrado de Carolina dos Santos 

Gusson e, Iniciação Científica de: Ângela Madeira, Camila Ismerim, Gabriel Novaes, Jennifer Liao, 

citando alguns pesquisadores da Tecnologia) e de ensino (disciplinas de graduação e de pós-

graduação). 

Uma das etapas desta produção, diz respeito às análises de duas áreas de estudo a partir do 

método proposto no Quadro de Exigências Humanas da pesquisa PNPD (apresentada no capítulo 

3). Com o levantamento de dados, o entendimento da cidade existente, avaliações de 

desempenho ambiental foram realizadas a partir das análises: 

 
                                                
1 As ZEIS 3 são definidas no Plano Diretor Estratégico (2002) conforme o Art. 171: “As Zonas Especiais de Interesse Social – ZEIS são 
porções do território destinadas, prioritariamente,  à recuperação urbanística, à regularização fundiária e produção de Habitação 
de Interesse Social – HIS ou Mercado Popular – HMP definidos nos incisos XIII e XIV do artigo 146 desta lei, incluindo a recuperação 
de imóveis degradados, a provisão de equipamentos sociais e culturais, espaços públicos, serviços e comércio de caráter local, 
compreendendo: (...) III ZEIS 3 – áreas com predominância de terrenos ou edificações subutilizadas situados em áreas dotadas de 
infraestrutura, serviços urbanos e  ofertas de empregos, ou que estejam recebendo investimentos desta natureza, onde haja 
interesse público, expresso por meio desta lei, dos planos regionais ou de lei específica, em promover ou ampliar o uso por 
Habitação de Interesse Social – HIS ou Mercado Popular – HMP, e melhorar as condições habitacionais da população moradora.” 
(PMSP/SEMPLA. Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo – Lei n° 13.430/2002). 



 

 
 

 Do “Fator de visão de céu” 

Parte do estudo dos impactos das diferentes morfologias urbanas nas condições ambientais 

locais. O "fator de visão de céu", uma das principais variáveis definidoras da "densidade 

percebida", foi analisado em diversos pontos das duas áreas de interesse. Esta atividade foi 

desenvolvida pela aluna de Iniciação Cientifica Jennifer Liao, no âmbito da pesquisa CAPES-

PNPD, e apresentada na integra no Relatório Final de IC: "Estudo do fator de visão de céu 

como variável da densidade percebida em diferentes morfologias urbanas: ferramentas 

computacionais e métodos de análise"; 

 Avaliação da ventilação urbana: movimento do ar ao redor dos edifícios e condições de 

ventilação no nível do pedestre. 

Análises preliminares do fluxo de ar ao redor dos edifícios em um recorte da área de estudo, 

utilizando ferramenta de dinâmica de fluidos computacional ou CFD (Computer Fluid 

Dynamics). Esta atividade fez parte do estudo das ferramentas para avaliação do desempenho 

ambiental de espaços urbanos da pesquisa CAPES-PNPD, desenvolvida pela pesquisadora 

Mônica Marcondes; 

 Conforto térmico urbano. 

Análise de variáveis ambientais relacionadas ao conforto térmico do pedestre nas duas áreas 

de interesse. Estudo vinculado à pesquisa de Iniciação Científica de Gabriel Novaes, intitulada 

"Estresse e Conforto Urbano do Pedestre em São Paulo"; 

 Impacto do adensamento construtivo no microclima urbano. 

Análise da morfologia urbana visando quantificar o impacto da densidade construída nas 

condições ambientais de cada área de estudo (temperatura do ar, umidade do ar, velocidade 

do ar e temperatura de superfície), usando modelos de balanço de energia. Estudo vinculado à 

pesquisa de Mestrado de Carolina dos Santos Gusson intitulada "Efeito da densidade 

construída sobre o microclima urbano: construção de diferentes cenários possíveis e seus 

efeitos no balanço de energia de áreas urbanas" e, à pesquisa de Iniciação Científica de Ângela 

Madeira, atividade realizada com a ferramenta computacional ENVI-met; 

 Impacto da implantação de edifícios no conforto ambiental. 

Análise da morfologia urbana e estudos paramétricos, na proposição de cenários com 

densidade habitacional para avaliação do desempenho ambiental da implantação de uma 

quadra com relação às obstruções edificatórias da cidade existente, vinculado à pesquisa de 



 

 
 

Doutorado de Vanessa Valdez Guilhon, intitulada “Adensamento habitacional na cidade de São 

Paulo: procedimentos para avaliação do desempenho térmico, acústico e luminoso”. 

Ainda como parte do estudo da "cidade existente", foi realizada uma análise de diferentes 

opções de implantação de um conjunto de edifícios residenciais existentes: "IAPI Várzea do 

Carmo", área de estudo preliminar, Cambuci-Liberdade, e as consequentes implicações no 

conforto térmico dos usuários, utilizando a ferramenta computacional TAO2007. Esta atividade 

foi desenvolvida pela aluna de Iniciação Científica Camila Lacerda Ismerim na pesquisa 

intitulada "Otimização da implantação de edifícios residenciais na cidade de São Paulo com 

diferentes tipologias: ênfase no conforto térmico, acústico, luminoso e eficiência energética". 

 

5.1 A escolha da área  

A escolha da área se deu a partir do levantamento dos distritos na cidade de São Paulo com certo 

grau de adensamento populacional e construtivo, pautou-se pelos seguintes critérios: apresentar 

diversidade de tipologias edificatórias e de usos, presença obrigatória do uso habitacional (HIS – 

Habitação de Interesse Social), proximidade aos eixos de mobilidade urbana. 

Fez-se necessário um estudo mais aprofundado das áreas da cidade de São Paulo que 

apresentassem um adensamento evidente. Com foco na relação existente entre as morfologias 

urbanas, as tipologias de edifícios e as respectivas densidades (populacional e construída). Desse 

modo, apresenta-se a relação e a análise das tipologias edificatórias e morfologias características 

do tecido urbano da cidade de São Paulo para, posteriormente, realizar uma proposta de desenho 

urbano para a área de estudo escolhida. 

Para tanto, os objetivos pretendidos nesta etapa, incluíram: 

 Investigar os fatores que configuram a diversidade tipológica dos edifícios residenciais 

presentes na área (tipologia vertical); 

 Verificar até que ponto as morfologias urbanas são definidas de acordo com a legislação, 

construindo-se o máximo permitido no lote; 

 Identificar tipologias e morfologias correntes e avaliar seu desempenho ambiental; 

 Analisar as respectivas densidades (quão denso? e com qualidade ambiental?). 

 



 

 
 

Assim, partiu-se de um levantamento de densidade populacional e construída na cidade de São 

Paulo, com base no Censo Demográfico 2010 – IBGE (2011) e no SEMPLA (2009). Os dados foram 

tabulados por setores. Alguns setores com alta densidade populacional (em habitantes por 

hectare, hab/ha) e uso misto, com predominância (ou existência, em alguns casos) de residências, 

foram selecionados. Nesses distritos, verificou-se que as tipologias predominantes eram verticais - 

fato esperado – destacando-se os três distritos populacionalmente mais densos: Bela Vista, 

República e Santa Cecília, respectivamente (Figura 86). 

Analisando-se os dados de densidade construída tabulados (em coeficiente de aproveitamento, 

C.A.), verificou-se que República e Bela Vista estavam entre os três mais densos, como pode ser 

observado na Figura 86. Desse modo, selecionou-se República e Bela Vista para essa fase da 

pesquisa. 

 

 

 

 

 

Figura 86: Levantamento de densidade populacional (hab/ha) e densidade construída (C.A.) na cidade de São Paulo 
por distrito. 
Fonte: Gusson, 2012, adaptado de Censo Demográfico (2010), IBGE (2011) e SEMPLA (2009).  
 

Para os estudos de desempenho ambiental é necessário delimitar uma ou mais quadras e seu 

entorno imediato, como área de influência. Para tanto, inicialmente selecionou-se duas quadras 

em cada distrito elencado, sendo essas as que apresentavam maiores densidades populacionais 

por setor em cada caso. 

A Figura 87 ilustra as quadras selecionadas para estudo na Bela Vista, com densidade populacional 

por setor de até 526,1 hab/ha (IBGE, 2011). A densidade média nesse distrito é de 279,2 hab/ha. 

Já na República, onde a densidade populacional média e de 279,2 hab/ha, as quadras selecionadas 

apresentam valores de até 810,25 hab/ha (IBGE, 2011), como é possível observar na Figura 88. 

(NOTA: na República, a densidade populacional mais elevada de 3.263 hab/ha, refere-se a um cortiço) 

 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.1 Caracterização das áreas de estudo 

Com base nas premissas adotadas inicialmente, foram selecionadas duas áreas para estudo na 

cidade de São Paulo: o distrito da Bela Vista e o distrito da República. 

Esta etapa visou mapear e caracterizar as áreas de estudo selecionadas com visitas de campo e 

levantamento de dados primários e secundários, realizados visando o entendimento da cidade 

existente e o processo de formação da área, com destaque para a construção dos edifícios. 

Os itens “Aspectos históricos e processo de formação da área: breve contextualização” dos 

distritos Bela Vista e República, estão nos Apêndices A e B respectivamente.  

Os produtos desta etapa de mapeamento e caracterização são apresentados a seguir, para cada 

uma das duas áreas de estudo. 

 

 

 

Figura 87: Delimitação da área de estudo no 
distrito da Bela Vista: quadras de análise e 
área de influência. 
Fonte: elaborado a partir do Google Earth, 
2012. 

 

Figura 88: Delimitação da área de estudo no 
distrito República: quadras de análise e área 
de influência. 
Fonte: elaborado a partir do Google Earth, 
2012. 

 

 



 

 
 

BELA VISTA: Mapeamento da cidade existente 

Primeiramente, realizou-se um levantamento de usos e ocupação do solo no local de interesse, 

conforme indicado nas Figuras 89 e 90. Nota-se a predominância do uso residencial, 

representando 49% dos lotes analisados, e a inexistência de lotes desocupados no perímetro de 

interesse - com exceção da área hachurada no mapa, para a qual já existe um projeto de edifício 

comercial. 

Posteriormente, partiu-se para análise dos edifícios existentes e da relação entre eles. 

Verificou-se a ocorrência de edifícios mais altos no entorno adjacente à Avenida Paulista, com 

edifícios de até 29 pavimentos, sendo 79% habitacionais. Alternativamente, afastando-se da 

Avenida Paulista (e de sua influência) são encontrados edifícios mais baixos. Esse fato era 

esperado e está em conformidade com as características de formação do local anteriormente 

apresentadas. Observa-se nas Figuras 91 e 92: (a) a predominância de edifícios de até dois 

pavimentos com usos comercial/serviços e residencial, presentes na porção mais afastada da 

Avenida Paulista, em direção ao "centro" da Bela Vista; e (b) a predominância de edifícios entre 11 

e 15 pavimentos, em sua maioria residenciais, presentes nas proximidades da Avenida Paulista e 

na área foco de interesse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Figura 89: Mapa de usos e ocupação – Bela Vista. 

 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 90: Usos e ocupação do solo na área da Bela Vista: porcentagem de ocorrência. 

  

 

Figura 91: Bela Vista: quantidade de edifícios x 
alturas. 
 

Figura 92: uso e ocupação x altura. 



 

 
 

Em ambos os casos, nota-se a predominância de edifícios protegidos por muros ou grades de 

fechamento nos limites dos lotes (representando 53% do número de edifícios computados), 

característica marcante da área de estudo e que denota o caráter de isolamento e ausência de 

relação com o pedestre local (vide Figura 93). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPÚBLICA: Mapeamento da cidade existente 

Primeiramente, realizou-se um levantamento de usos e ocupação do solo no local de interesse, 

conforme indicado nas Figuras 94 e 95. Nota-se a predominância do uso comercial / serviços e de 

uso misto, que alia residências ao primeiro. Nesses casos de uso misto, o comercio ou serviço 

encontra-se no térreo da edificação, as vezes apresentando diferenciação formal do restante do 

edifício (Figura 96). Esses usos (isto e, residencial e comercio e serviços no modo uso misto) 

totalizam 85,5% dos lotes analisados. Uma significativa variabilidade de usos e observada no local, 

ainda que com baixa frequência de ocorrência da maior parte dos usos, com indicado na Figura 

95.Verificou-se apenas 1 lote desocupado no perímetro de interesse. 

 

 
 

 
Figura 93: Recuos e padrões de fechamento dos edifícios, em porcentagem e ocorrência. 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 94: Mapa de usos e ocupação do solo - República 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 95: Usos e ocupação do solo na área da República: porcentagem de ocorrência. 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 96: Uso do térreo dos edifícios – República. 
  

Com relação à altura dos edifícios, verificou-se a predominância de edifícios de médio porte com 

alturas variando de 7 a 14 pavimentos (39%), como é possível observar nas Figuras 97 e 98. Esses 

estão localizados prioritariamente nas duas quadras foco do estudo. Adicionalmente, nota-se a 

ocorrência de diversos sobrados (32,4%), sendo esses localizados, em sua maioria, no entorno das 

quadras de estudo. 

Os edifícios mais altos da área representam cerca de 1% do total de edifícios, e encontram-se 

indicados na Figura 99. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Figura 97: Quantidade de pavimento dos edifícios e porcentagem de ocorrência – República. 
 
 
 

 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Figura 98: 3D da área de interesse - República 
 

É possível observar alta ocorrência de edifícios sem recuos frontal e lateral, ocupando a maior 

parte da área do lote. Recuos nos fundos dos lotes são mais frequentes, e representam "respiros" 

na massa edificada (Figuras 99 e 100). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 99: Mapa 3D com indicação dos edifícios mais altos – República. 
 

Exemplares representativos da variabilidade dos edifícios presentes na área de interesse são 

indicados no mapa com o plano de massas nas Figuras 100 e 101. Já aqueles representativos das 

maiores ocorrências com relação a quantidade de pavimentos e aos usos estão nas Figuras 102 e  

103, organizados conforme a época de construção. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Figura 100: Edifícios existentes na República: mapa 3D com indicação de exemplares representativos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Figura 101: Edifícios existentes na República: mapa 3D com indicação de exemplares representativos. 
 
 
 
 

 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 102: Edifícios existentes na República: exemplares representativos das maiores ocorrências com relação à 
altura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 103: Edifícios existentes na República: exemplares representativos das maiores ocorrências com relação à 
altura. 
 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

5.1.2 Estudos paramétricos para a definição de cenários 

Trata-se de um exercício teórico que parte da elaboração de modelos urbanos genéricos que 

apresentem:  

a) identidade formal e/ou morfológica com "recortes" de áreas da cidade de São Paulo com 

certo grau de adensamento; 

b) qualidade ambiental para o clima de São Paulo.  

A construção dos modelos genéricos será embasada em características formais e morfológicas 

predominantes e/ou definidoras da variabilidade urbana, detectadas em análises da cidade 

existente. Inicialmente, as duas áreas selecionadas, Bela Vista e República, e respectivos recortes, 

serão utilizadas como referência. Após simplificação formal com base em volumetrias 3D 

elaboradas do existente, os modelos genéricos serão avaliados com relação ao desempenho 

ambiental conforme métodos estipulados no Quadro de Exigências Humanas da pesquisa CAPES-

PNPD2. Na sequência, eventuais ajustes serão realizados para posterior aplicação dos modelos 

genéricos nas demais áreas de estudo da pesquisa de pós-doutorado, para as quais pretende-se 

promover adensamento com qualidade ambiental (e urbana). 

Para tanto, um objetivo específico desta atividade é definir diretrizes para a construção de 

modelos urbanos genéricos, volumétricos, para cada uma das duas áreas de estudo, Bela Vista e 

República.  

 

5.1.3 Morfologia urbana da cidade existente: diretrizes para modelos genéricos 

Complementarmente aos levantamentos e mapeamentos das duas áreas de interesse elaboradas 

nas etapas anteriores, uma análise morfológica serviu de base para identificação de: 

a) tipologias de edifícios e formas urbanas com maior frequência de ocorrência; 

b) tipologias representativas da “variabilidade” tipológica e morfológica na área;    

c) aspectos marcantes ou definidores dessa variabilidade - formais, geométricos, de 

implantação, etc.  

                                                
2 O Quadro de Exigências Humanas foi apresentado no capítulo 3. 



 

 
 

Tais aspectos servirão de diretrizes para a construção de modelos genéricos para cada área de 

interesse. 

De modo sintético, as principais características identificadas em cada caso são apresentadas a 

seguir. 

Bela Vista 

 arranjo vertical mais homogêneo; 

 predominância de edifícios: 

a) 15 pavimentos (maior ocorrência: base quadrada) 

b) de 11 a 14 pavimentos (maior ocorrência: base retangular) 

OBS: predominância dentre a tipologia "vertical", objeto de interesse para o presente estudo, já 

que foi detectada a presença de diversos edifícios de até 2 pavimentos em quadras mais afastadas 

da Av. Paulista. 

 edifícios centralizados em relação ao lote; 

 recuos:  

a) Ruas paralelas à Paulista: 

Frontal: 10m 

Laterais: 7m 

Fundos: 20m em edifícios de planta quadrada; e 10m em edifícios de planta retangular 

b) Rua perpendicular à Paulista: 

Frontal: 6m 

Laterais: 7m 

Fundos: sem predominância 

OBS: recuo lateral e fundos medidos como a distância entre prédios, e não do lote ao prédio. 

 térreos ocupados 

 albedo / revestimentos externos: cores claras;  

 projeção das tipologias dominantes:  

a) base quadrada; dimensões estimadas: 25x24m = 600m² 

b) base retangular ("mais larga"); dimensões estimadas: 15x30m; 450m² 

 aspectos presentes menos frequentes, mas que compõe a variabilidade local e podem 

contribuir para o aprimoramento da qualidade ambiental: 



 

 
 

a) "respiros", áreas livres nas quadras conformadas pelos recuos entre edifícios; 

b) alguns edifícios mais baixos (por exemplo, existência de um casarão histórico). 

República 

 arranjo vertical heterogêneo (escalonamento dos edifícios); 

 predominância de edifícios, por quantidade de pavimentos: 

a) 3 pavimentos (13,33%) 

b) 7 pavimentos (13,33%) 

c) 10 pavimentos (13,33%) 

d) 11 pavimentos (13,33%) 

OBS.: dados obtidos da predominância da quadra de estudo (Rua Aurora, Rua Guaianases, Rua dos 

Timbiras e Rua Conselheiro Nébias) 

 altura dos edifícios aumenta da orientação Norte em direção a Sul; 

OBS: concluiu-se que tal fato se deve à hierarquia das vias; entretanto, é um aspecto 

sabidamente favorável do ponto de vista ambiental, em função da trajetória solar, tendo em 

vista a insolação das fachadas dos edifícios; 

 ausência de recuos lateral/frontal; edifícios alinhados à calçada; recuos de fundo indefinidos; 

OBS: com base no material acessível sobre a área, acredita-se que existem construções nos 

fundos dos lotes de 1 ou 2 pavimentos (do tipo informalmente chamado de "puxadinhos"), 

algumas com uso de estacionamento 

 térreos ocupados; 

 revestimentos externos: cores "médias" com α=0,4 ou α=0,5 de acordo com FROTA (2002); 

 projeção das tipologias dominantes:  

1) retangular de base estreita, dimensões: 7,00m x 34,00m (40% de predominância com 11 

pavimentos); 

2) retangular de base estreita, dimensões: 12,00m x 50,00m (30% de predominância com 

10 pavimentos); 

3) quadrada, dimensões: 10,50m x 12,50m (20% de predominância com 7 pavimentos); 

4) quadrada, dimensões: 8,00m x 9,00m (10% de predominância com 3 pavimentos). 

  tipologia presente menos representativa, mas que pode contribuir para o aprimoramento da 

qualidade ambiental: edifício "4" com apenas 10% de predominância na quadra. 



 

 
 

5.2 Proposta de ocupação da quadra selecionada 

Partindo-se dos aspectos listados no item anterior, diferentes cenários urbanos serão definidos e, 

posteriormente um cenário será escolhido para avaliação de desempenho ambiental, diante das 

condições climáticas de São Paulo. 

Diretrizes gerais para a construção dos cenários urbanos: 

 composição: 1 quadra de 100m x 100m (1ha ou 10.000m²) e 8 quadras de influência ao seu 

redor, para cada área de referência - República e Bela Vista; 

 avaliação da massa construída: cálculo do volume construído (m³) em cada área de referência; 

para tanto, elaboração de modelo 3D simplificados das áreas; 

 construir diferentes cenários urbanos mantendo-se a equivalência de volume construído (m³) 

com as áreas de referência; 

 basear-se nas diretrizes definidas a partir das formas e morfologias dominantes identificadas 

para cada uma das 2 áreas de referência; acrescentar, em proporção equivalente, os aspectos 

identificados como definidores da variabilidade tipológica, presentes com menor frequência 

nas áreas de estudo (Ex: edifícios baixos, pátios internos, etc); 

 identificar os coeficientes resultantes para cada cenário (C.A., T.O./área livre, densidade 

populacional e densidade construída); 

 avaliar o desempenho ambiental. 

Seguindo as diretrizes ora estipuladas, foi escolhida uma quadra principal em cada área de estudo 

para foco das análises, alternativamente às duas quadras previamente selecionadas na etapa 

anterior da pesquisa. Assim, as quadras de referência utilizadas para a construção dos cenários de 

análise são ilustradas nas Figuras 104 e 105. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Figura 104: Quadra de referência (em 
vermelho) selecionada na Bela Vista e 
área de influência (tracejado em 
amarelo). 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Tabela 17 traz os coeficientes construtivos da quadra de análise (quadra central), calculados com 

base nos edifícios existentes elencados. 

 
 
 
 
 
 
 
Tabela 17. Coeficientes construtivos da quadra de referência (“existente”) das áreas República e Bela Vista 

 

5.2.1 Definição das tipologias dos edifícios 

Seguindo-se as diretrizes apresentadas, um exemplo de modelo genérico e proposta de ocupação 

da quadra, elaborados com referência à área da Bela Vista é apresentado a seguir. 

Partiu-se do modelo 3D da morfologia existente elaborado anteriormente para a pesquisa. Então, 

calculou-se a área ocupada pelos lotes (ou seja, a área da quadra, descontando-se a área ocupada 

pela calçada), com o auxílio do Autocad 20133. A seguir, calculou-se o volume construído existente 

na área de estudo. O mesmo procedimento foi feito para se obter os valores da taxa de ocupação 

(T.O.) e do coeficiente de aproveitamento (C.A.). 

                                                
3 AutoCAD 2013 StudentVersion, da Autodesk. Mais informações no link: http://usa.autodesk.com/autocad/ 
 

 

Figura 105: Quadra de referência (em 
vermelho) selecionada na República e 
área de influência (tracejado em 
amarelo). 

 
 República Bela vista 
Área da quadra (sem calçada) 8.523,26 m² 21.719,950 m² 
Volume construído 202.239,41 m³ 349.245,136 m³ 
T.O. 0,8 = 80% 0,3 = 30% 
C.A. [(vol/3)/área] 7,9 5,3 
Área dos edifícios 
(construída / projeção) 

- 6.738,676 m² 

 



 

 
 

Para o modelo genérico adotou-se uma quadra com área loteável de 100m x 100m (1ha ou 

10.000m²) acrescentando-se 2 metros de calçada para cada lado. O volume construído foi obtido 

através de uma proporção entre área e volume da morfologia existente, sendo: 

 
__área loteável existente___ =     __área loteável genérica___ 

volume construído existente        volume construído genérico 

Desse modo, obtém-se: 

_21.719,95___ = _________10.000,00________ 

349.245,14      volume construído genérico 

E, por fim: volume construído genérico = 160.794,63m³ 

A síntese dos dados de referência do existente e dos dados calculados para a construção dos 

modelos genéricos da Bela Vista está na Tabela 18. 

 

 

 

 

 

Tabela 18: Coeficientes construtivos: área de referência da Bela Vista ("existente") e respectivos modelos genéricos. 
 

Com base na análise das tipologias edificadas existentes, 2 tipos de edifícios foram adotados como 

padrões: 

Edifício 1:  

 Dimensões em planta: 25m X 24m 

 Altura: 15 andares (incluído o térreo) 

 Volume de um bloco: 18.900m³ 

 Frequência de ocorrência na quadra existente: 66% 

 

Edifício 2: 

 Dimensões em planta: 15m X 30m 

 Altura: 14 andares (incluído o térreo) 

 Cenário Existente Genérico 
Área loteável  21.719,95 m² 10.000,00 m² 
Volume construído  349.245,14 m³ 160.794,63 m³ 
T.O 30% 37,5 
C.A 5,3 5,3 
Área construída 6.738,676 m² 3.750,00 m² 

 



 

 
 

 Volume de um bloco: 27.000m³ 

 Frequência de ocorrência na quadra existente: 34% 

 

A definição da quantidade de edifícios a serem implantados em uma quadra contou com uma 

estimativa comparativa de volumes. A Tabela 19 ilustra os cálculos realizados. Iniciou-se pelo 

edifício 1, devido à maior frequência de ocorrência. Como exemplo, um cenário contendo 1 

edifício1 teria 27.000m³ ocupados com essa tipologia. Subtraindo-se tal volume da meta definida 

para a implantação de edifícios nesse modelo genérico, ou seja, 160.794,63m³, obtém-se um valor 

de 133.794,63m³ a ser preenchido pela outra tipologia elencada, o edifício 2. Desse modo, o 

cenário em questão seria composto por 7 unidades do edifício 2 e 1 unidade do edifício 1. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
Tabela 19. Cálculo da quantidade de edifícios necessários para a construção de 1 quadra genérica com referência à 
Bela Vista, baseado em duas tipologias elencadas. 
 

 
Seguindo-se esse raciocínio, obtém-se: 

Para 1 unidade de edifício 1, precisamos de 7 unidades do edifício 2 
Para 2 unidade de edifício 1, precisamos de 6 unidades do edifício 2 
Para 3 unidade de edifício 1, precisamos de 4 unidades do edifício 2 
Para 4 unidade de edifício 1, precisamos de 3 unidades do edifício 2 
Para 5 unidade de edifício 1, precisamos de 1 unidades do edifício 2 
Para 6 unidade de edifício 1, precisamos de 0 unidades do edifício 2 
 

Por fim, considerando-se a frequência em que cada tipologia repete-se na quadra de estudo, a 

relação que melhor atendeu a esse parâmetro foi a de 4 unidades do edifício 1 para 3 unidades do 

edifício 2. 

 

5.2.2 Morfologia existente para a implantação da quadra 

Edifício 1 Edifício 2 

quantidade volume (m³) volume necessário (m³)            quantidade correspondente 

1 27000 133794,63 7 (7,08) 

2 54000 106794,63 6 (5,65) 

3 81000 79794,63 4 (4,22) 

4 108000 52794,63 3 (2,79) 

5 135000 25794,63 1 (1,36) 

6 162000       
 



 

 
 

Após a seleção das tipologias de edifícios a serem implantadas e seus respectivos volumes, partiu-

se para a ocupação da quadra, por meio de um estudo da morfologia urbana. 

Observando a morfologia existente, verificou-se o predomínio de duas dimensões de recuos 

frontais: de 10m e de 6m, como anteriormente apontado nas diretrizes de construção dos 

modelos genéricos. Com base na relação edifício 1/edifício 2 definida, inicialmente adotou-se 6m 

de recuo para dois lados opostos da quadra e 10m para os outros dois. O recuo lateral 

estabelecido foi de 7m. Seguindo essas premissas, o primeiro modelo de ocupação de quadra 

elaborado é ilustrado pela Figura 106. Como critério adicional, procurou-se manter sempre os 

recuos laterais e frontais, o que inevitavelmente criou vazios no lote. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 106: Elaboração da proposta de ocupação da quadra no distrito da Bela Vista contendo duas tipologias de 
referência, conforme diretrizes estipuladas. 
 

A partir desse modelo, através do deslocamento e rotação de um ou dois edifícios por vez, 

criaram-se outros exemplos possíveis de ocupação da quadra.  Analisando as diferentes 

morfologias criadas com relação aos vazios ou áreas livres resultantes, destacam-se três cenários 

(Figura 4): 

1. Edifícios formando um "U" ao redor de uma área livre ou vazio que ocupa o meio do lote e 

um lote central em uma lateral da quadra; 

2. A criação de dois vazios na quadra: um no centro do lote e outro em uma das esquinas; 

3. A criação de dois vazios no centro de dois lados do lote, separados por um edifício localizado 

no meio da quadra (nesse caso, houve uma flexibilidade no recuo frontal, possibilitando que 

um dos edifícios ocupasse o centro da quadra). 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Exemplos de diferentes ocupações da quadra, elaborado a partir da rotação dos edifícios em função dos 
espaços livres resultantes  

 

Uma vez elaboradas as ocupações das quadras genéricas isoladamente, partiu-se para o estudo da 

morfologia contendo o agrupamento de nove quadras. Foram definidos cenários contendo as 

nove quadras de análise, ou seja, a quadra foco de avaliação e as oito quadras do entorno 

imediato, conforme diretriz estipulada para posterior avaliação de desempenho ambiental. 

Inicialmente, objetivou-se a combinação de nove quadras idênticas.  

Nesse estudo, adotou-se 10m como largura da via entre quadras. Essa dimensão considera uma 

rua típica do bairro, com duas mãos e duas filas de carros estacionados, configuração essa 

observada no cenário existente da área de estudo. 

Dentre as diferentes morfologias conformadas, selecionou-se o arranjo que contém as 

características morfológicas mais próximas ao existente na área de estudo: exemplo (1) da Figura 

4. Entretanto, dentre as cinco quadras deste exemplo, foram identificadas quadras contendo 

características que não apresentam semelhança com área de estudo e a morfologia existente, a 

dizer: 

 Espaços residuais nas bordas; 

 Edifícios lâmina com a maior face voltada para a rua; 

1)          2)  
 

3)  



 

 
 

 Recuos muito próximos entre os edifícios. 

Na sequência, optou-se por eliminar as quadras contendo tais características e, dentre as 

restantes, elegeu-se uma quadra como representativa da morfologia urbana existente, ilustrada 

na Figura 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Quadra proposta para a construção dos primeiros cenários de estudo da Bela Vista. 
 

A Figura 6 mostra um cenário possível, implantando-se a quadra elencada repetidamente em uma 

mesma orientação - cenário 1. A rotação da quadra em 90o e sua implantação nas oito quadras do 

entorno conformou o cenário 2, Figura 7. Prosseguiu-se do mesmo modo para elaboração dos 

cenários 3 e 4, como mostram as Figuras 8 e 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 
 

            Figura 6: Exemplo de modelo genérico com referência à Bela Vista: cenário 1; implantação e perspectiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          Figura 7: Exemplo de modelo genérico com referência à Bela Vista: cenário 2; implantação e perspectiva. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          Figura 8: Exemplo de modelo genérico com referência à Bela Vista: cenário 3; implantação e perspectiva. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   

  



 

 
 

            
                 Figura 9: Exemplo de modelo genérico com referência à Bela Vista: cenário 4; implantação e perspectiva. 
 
 

Estes cenários de ocupação da quadra no distrito da Bela Vista, foram analisados e apresentados 

na pesquisa de Pós-doutorado intitulada “Edificação e Desenho Urbano com Adensamento e 

Qualidade Ambiental: habitação de interesse social na recuperação de áreas urbanas degradadas”, 

(PNPD/CAPES Processo n°. 02556/09-0), finalizado em 2014. Partindo do mesmo procedimento 

metodológico, no distrito da República foram realizadas avaliações de desempenho ambiental 

com a utilização de ferramentas computacionais como o CFD (Computer Fluid Dynamics) para a 

avaliação da ventilação urbana (movimento do ar ao redor dos edifícios e condições de ventilação 

no nível do pedestre) e, simulação computacional de termodinâmica com o TAS para avaliação do 

desempenho térmico das unidades habitacionais dos edifícios. 

No distrito da Bela Vista, não foram realizadas avaliações de desempenho ambiental no âmbito da 

pesquisa de pós-doutorado. Portanto, nesta tese a escolha entre República e Bela Vista se deu 

também por este motivo, para que os dois distritos fossem avaliados. Então, segui com os estudos 

na Bela Vista.  

 

5.2.3 Definição das unidades habitacionais 
 
As unidades habitacionais, foram definidas a partir das tipologias resultante do estudo 

morfológico do distrito da Bela Vista. O edifício torre com 24 x 25m de dimensões e, o edifício 

lâmina com 15 x 30m de dimensões. As plantas de pavimento tipo, se limitaram à esta metragem 

anteriormente definida. O perfil sócio-econômico do público alvo do adensamento habitacional no 

centro consolidado, descritos no capítulo 2, item 2.3 Contexto Morfológico, é uma alternativa à 

expansão periférica. Portanto, habitações de até 50m², características de HIS (Habitação de 

Interesse Social). 

Os empreendimentos com maior procura na região, são os apartamentos de 1 e 2 dormitórios 

(conforme capítulo 2 CONTEXTO: Sócio-econômico), acrescentou-se a kitinete ou studio à planta 

do pavimento tipo das duas tipologias de edifícios estudadas. 

 

 

 

 



 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Figura SS: Planta ilustrativa, de studio com 34,19m² de área útil, de um empreendimento à venda no centro de São 
Paulo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Figura RR: Plantas do edifício torre 
 
Edifício torre (dimensões: 24 x 25m), possui: 

 04 kitinetes/studio, com 25,14m², para 2 pessoas; 
 04 apartamentos de 1 dormitório, com 29,22m², para 2 pessoas; 
 04 apartamentos de 2 dormitórios, 44,42m², para 4 pessoas 

 

 
Figura JJ: Parte do folder de divulgação 
de empreendimento habitacional com 
indicação de opção de planta e suas 
metragens. 

 



 

 
 

São 12 apartamentos por andar, com 16 pessoas por andar, 14 andares tipo, totalizando 168 
apartamentos e 448 pessoas na torre. Como são 4 torres na quadra de estudo, tem-se 672 
apartamentos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura KK: Plantas do edifício lâmina. 
 

Edifício lâmina (dimensões: 15 x 30m), possui: 
 02 apartamentos com 2 dormitórios, com 43,65m², para 4 pessoas; 
 02 apartamentos com 1 dormitório, com 29,09m², para 2 pessoas (Planta A); 
 02 apartamentos com 1 dormitório, com 28,80m², para 2 pessoas (Planta B); 
 02 kitinetes/studio, com 23,03m², para 2 pessoas (Planta A); 
 02 kitinetes/studio, com 24,82m², para 2 pessoas (Planta B); 

 
São 10 apartamentos por andar, com 24 pessoas por andar, 13 andares tipo, totalizando 130 
apartamentos e 312 pessoas na lâmina. Como são 3 lâminas na quadra de estudo, tem-se 390 
apartamentos. 
Total na quadra de 1.792 habitantes morando nas torres, mais 936 habitantes nos edifícios 
lâminas, então, conseguiu-se 2.728 habitantes por hectare! 
A variabilidade de plantas tipo é uma intenção da proposta, misturar o perfil e renda e de 
configuração familiar. 
 

5.2.4 Definição da planta do pavimento tipo: torre e lâmina 
 
Segue-se com o resultado do pavimento tipo para o edifício torre e edifício lâmina. 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura XX: Pavimento tipo do edifício torre e sua implantação na quadra. 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura ZZ: Pavimento tipo do edifício lâmina e sua implantação na quadra. 
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6.AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO AMBIENTAL DAS UNIDADES HABITACIONAIS PROPOSTAS 

A metodologia do software TAO tem por objetivo identificar as alternativas “ideais” para 

implantação de uma edificação num dado terreno, relacionando ao mesmo tempo os aspectos 

climáticos locais, as características físicas das edificações do entorno, o ambiente sonoro gerado 

pelo tráfego urbano e as características do projeto arquitetônico da edificação a ser implantada 

(ALUCCI, 2007). Sua aplicação responde basicamente a implantação “ideal” para uma edificação 

num determinado terreno, considerando os aspectos do desempenho térmico, acústico, luminoso 

e energético. O software identifica: 

 A implantação que minimiza o ganho de carga térmica pela envoltória, eliminando ou 

minimizando o condicionamento artificial e consequente consumo de energia elétrica, sem 

comprometer o conforto térmico dos usuários; 

 A implantação que maximiza a iluminação natural e minimiza o consumo de energia 

elétrica decorrente do uso do sistema de iluminação artificial, sem comprometer o 

conforto luminoso dos usuários; 

 A implantação que minimiza o ruído gerado pelo tráfego local, promovendo o conforto 

acústico dos usuários, com janelas abertas. 

Para tanto, a metodologia TAO sugere os seguintes procedimentos: 

 Identificar as condições de exposição às quais a edificação será submetida na fase de uso; 

 Selecionar as características construtivas e dados do programa que orientaram o 

desenvolvimento do projeto de arquitetura; 

 Aplicar os procedimentos de cálculo que permitem a caracterização do desempenho 

térmico, acústico, luminoso e energético da edificação em questão; 

 Comparar os resultados obtidos na caracterização do desempenho, para diferentes 

orientações da edificação no terreno, obtidos para as quatro fachadas, considerados os 

requisitos de conforto do usuário; 

 Identificar a alternativa “ideal” para implantação da edificação. 

A cada alternativa de implantação da edificação no terreno são avaliados oito critérios de 

desempenho, aplicados às quatro fachadas da edificação de um ambiente “tipo” no primeiro 

pavimento e no último pavimento, para situações de verão e inverno. 

O conjunto de critérios de desempenho são: 



 

1. Temperatura do ar no interior dos ambientes às 15h (verão e inverno) – ambientes sem 

condicionamento artificial; 

2. Porcentagem das horas do dia nas quais a temperatura do ar interior permanece dentro 

do intervalo de conforto (verão e inverno) – ambientes sem condicionamento artificial; 

3. Profundidade do ambiente que pode dispensar o uso de iluminação artificial (“d”); 

4. Porcentagem da área dos ambientes que dispensam iluminação artificial; 

5. Consumo de energia elétrica mensal (por m²) pelo sistema de iluminação artificial 

(kWh/mês/m²); 

6. Consumo de energia elétrica mensal (por m²) que decorre do condicionamento artificial 

do ambiente (kWh/mês/m²); 

7. Consumo mensal de energia elétrica (por m²) que decorre do sistema de condicionamento 

artificial e do sistema de iluminação artificial (kWh/mês/m²); 

8. Nível sonoro na fachada decorrente do tráfego (dBA). 

 

Para esta pesquisa, a metodologia do software TAO foi utilizada para avaliar o desempenho 

ambiental (térmico, acústico e luminoso) da implantação adotada como ‘cenário de estudo’ (45°, 

135°, 225° e 315°) com o propósito de verificar quais os critérios atendidos para verão e inverno 

do 1° pavimento e do último pavimento tipo de cada fachada, sem a intenção de propor a 

implantação “ideal” (que atenda o maior número de critérios de desempenho). 

 Para tanto, segue-se abaixo, os itens necessários para dar início ao procedimento de avaliação do 

desempenho térmico, acústico e luminoso de cada edifício, com duas análises por fachada: 1° 

pavimento tipo e último pavimento tipo, no verão e no inverno. As fachadas de todos os edifícios 

da quadra estudo de caso, possuem varandas, como descrito no capítulo 5, itens 5.2.3 e 5.2.4, 

portanto, fez-se necessário realizar duas simulações para cada edifício: uma indicando o uso de 

brise e a outra, sem o brise. 

Nota: assumir que a alternativa “proteção solar total” (brise) nas aberturas implica na existência de um brise 

dimensionado para não permitir a incidência de sol no ambiente em nenhum horário do ano (ALUCCI, 2007). 

 

6.1 Os dados de entrada 

6.1.1 A cidade 

O software TAO apresenta 57 cidades brasileiras, disponíveis com dados climáticos divulgados 

pelo Departamento Nacional de Meteorologia, do período de 1961 à 1990. Outros dados como 



 

velocidade e direção do vento foram obtidos nas seguintes fontes: Energy Plus, CPTEC, LABEEE, 

METEONORM, CLIMATICUS. 

É na cidade de São Paulo (descrito no capítulo 2 – Contexto Climático), distrito de Bela Vista 

(capítulo 5 – Seleção da área e proposta de ocupação da quadra), a localização da quadra de 

estudo. 

6.1.2 Terreno e entorno 

O terreno analisado é uma quadra, localizado entre as ruas Pamplona, Alameda Ribeirão Preto, 

Alameda Campinas e rua São Carlos do Pinhal, no distrito da Bela Vista (ver figura Z).  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                            

 

 

 

 

Como diretriz geral para a ocupação de uma área urbana, adotou-se uma quadra com área 

loteável de 100m x 100m (1ha ou 10.000m²) acrescentando-se 2 metros de calçada para cada 

lado. 

O entorno construído da edificação (objeto de estudo) caracteriza-se: 

 pela localização e geometria (largura, altura e profundidade) das edificações do entorno do 

terreno onde será implantada a edificação; 

 pela localização e dimensão dos passeios (calçadas) e vias de tráfego que “contornam” o 

terreno (ver figura YY). 

 

 

 

 

 

Figura Z: Quadra de referência 
selecionada na Bela Vista e vias 
adjacentes. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura X: Caracterização do entorno imediato (em vermelho) à quadra de estudo (em verde e enumeradas, as 
edificações em estudo), no distrito Bela Vista. 
 

 
Figura YY: Caracterização do entorno imediato da edificação em 
estudo, conforme metodologia TAO. 
Fonte: ALUCCI, 2007. 

 



 

As construções vizinhas e obstruções à quadra de estudo são edifícios residenciais com altura 

média de 38,60m. Os edifícios mais altos estão na Alameda Campinas e, os mais baixos na Rua São 

Carlos do Pinhal. As calçadas possuem largura de 2,0m em ambos os lados e, as vias com 10m de 

largura com exceção da rua Pamplona que possui 7,5m.  

O software solicita ‘dimensões do terreno’ entendendo como um lote que recebe um único 

edifício. Considerando que o software admite um edifício por terreno, não é possível analisar a 

quadra inteira, com os sete edifícios em conjunto levando em conta como obstruções, os edifícios 

das quadras do entorno imediato. A análise é feita a partir da eleição de um edifício para estudo 

enquanto os outros ao redor, servirão como obstrução. Portanto, a quadra foi dividida em lotes e, 

com os edifícios enumerados inicia-se o estudo de um edifício por vez. A figura xx demonstra 

como foi adotado o procedimento para esta situação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura XX: A quadra de estudo com os “lotes” demarcados e os edifícios enumerados para prosseguir com o 
procedimento. 
 

Eleito o primeiro edifício para análise, faz-se um levantamento das obstruções em sua volta: a 

distância em que se encontra e sua geometria (largura, altura e profundidade). Segue-se com as 

informações da localização e dimensão das calçadas e ruas que contornam o “lote” do edifício 

estudado (ver a figura YY). 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
    Figura YY: Edifício 1 em análise e suas obstruções (em azul) 
 
 

As ruas que contornam o “lote” do edifício 1 são: a Alameda Campinas e Alameda Ribeirão Preto, 

ambas com 10m de largura e 2,0m de calçadas. 

 

6.1.3 Ambienta Sonoro  

O tipo de via e tráfego caracteriza o ambiente sonoro e permite avaliar o impacto do ruído de 

tráfego nos ambientes da edificação e, é determinado: 

 Pelo tipo de via (expressa, coletora, local); 

 Pelo número de veículos que trafegam em cada uma das vias (veículos/hora); 

 Pela parcela de veículos pesados, em cada uma das vias; 

 Pela velocidade média dos veículos. 

 

As quatro ruas do entorno imediato à quadra de estudo, são do tipo coletora com 

aproximadamente 488 veic/h, uma média de 2,5% de veículos pesados trafegando e, velocidade 

média dos veículos com 60km/h.  Recebem fluxo de veículos da av. Brigadeiro Luís Antônio e da 

av. Paulista. 

 

  

 



 

Na tabela abaixo, os valores exatos por rua: 

Tabela FF:  Caracterização do ambiente sonoro do entorno imediato à quadra de estudo. 
 

Ruídos de obras, fábricas ou outras fontes eventualmente presentes no entorno da edificação, não 

são consideradas na metodologia do software TAO.  

 

 

 

 

 

 

 

 

    Figura GG: Alameda Ribeirão Preto 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Figura KK: Rua São Carlos do Pinhal 
 
 
 

 

 Tipo de via 
(expressa, 
coletora, local) 

Número de veículos que 
trafegam em cada uma 
das vias (veículos/hora) 

Parcela de veículos 
pesados, em cada 
uma das vias 

Velocidade 
média dos 
veículos 
(km/h) 

Rua São Carlos do Pinhal Coletora ± 500 
veic/h 

540 veículos/hora 2% 60km/h 

Rua Pamplona Coletora ± 500 
veic/h 

460 veículos/hora 4% 60km/h 

Alameda Ribeirão Preto Coletora ± 500 
veic/h 

476 veículos/hora 2% 60km/h 

Alameda Campinas Coletora ± 500 
veic/h 

476 veículos/hora 2% 60km/h 

  
Figura HH: Rua Pamplona. 

 

 
Figura VV: Alameda Campinas 



 

6.1.4 O edifício e seu uso 

Após identificar a cidade, caracterizar o terreno, o entorno e suas obstruções, o tráfego viário, o 

software requer uma série de dados do edifício. São eles: 

 Largura total de cada fachada (m); 

 Cotas do primeiro e último “pavimento tipo”; 

 Relação de vazio/cheio por fachada (%); 

 % de área aberta na janela (para ventilação natural); 

 Proteção solar exterior total nas fachadas (brises); 

 Fator solar do vidro; 

 Cor da superfície externa dos vedos opacos; 

 Largura média das aberturas para iluminação (m); 

 Largura média do ambiente tipo (m); 

 Profundidade média dos ambientes tipo (m); 

 Duto para ventilação natural ou aberturas voltadas para átrio central (ou shaft) – (sim ou 

não). Esta escolha refere-se à intenção do arquiteto de utilizar o efeito chaminé como 

recurso de ventilação natural; 

 Transmissão luminosa dos vidros; 

 Atividade principal a ser realizada nos ambientes; 

 Densidade de ocupação (m²/pessoa); 

 Iluminância desejada no plano de trabalho (lux); 

Com relação ao conjunto dos ambientes são solicitados os seguintes dados: 

 Pé direito médio do andar tipo; 

 Temperatura de conforto com ar condicionado (verão e inverno); 

 Umidade relativa com ar condicionado (verão e inverno); 

 Horário do início das atividades; 

 Horário do fim das atividades; 

 Número de dias no mês (com atividade); 

 Uso da iluminação artificial (período integral ou só para complementar a iluminação 

natural?); 

 Vedos verticais (com ou sem isolamento térmico?); 

 Cobertura (com ou sem isolamento térmico?); 



 

 Eficiência do sistema de ar condicionado. 

Nesta etapa, é importante nomear as fachadas dos edifícios, escolhendo como ponto de 

referência a “fachada A” e, associá-la inicialmente com a “via A” e “obstrução A”. A figura SS 

orienta a entrada destes dados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com as fachadas nomeadas, lê-se os azimutes de cada uma, que neste caso, tem-se 45°, 135°, 225° 

e 315° respectivamente para as fachadas A, B, C e D dos edifícios implantados na quadra 

selecionada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura ZZ: Edifícios enumerados e suas 
fachadas nomeadas. 

 

 

 
Figura SS: Desenho esquemático que orienta o usuário do software, na 
entrada de dados referentes às dimensões e orientação do terreno. 
Fonte: ALUCCI, 2007. 



 

6.2 Critérios de Avaliação de Desempenho 

Com todos estes dados em mãos, o software TAO executa as rotinas de cálculo baseadas nos 

procedimentos descritos no capítulo 4 (“Método de Avaliação de Desempenho – TAO”). 

Segue-se com os critérios para avaliação do desempenho do Edifício 1, que é uma torre de 

25x24m, que tem o térreo com pé direito duplo (6,0m) para uso comercial, um andar para serviços 

coletivos (como: lavanderia, tinturaria, passadeira, sapataria e costura), mais 14 andares 

residenciais e, um último andar para manutenção de elevadores. 

O pavimento tipo do edifício torre (ao todo são 4 na quadra de estudo) possui: 

 04 kitinetes/studios: com área útil de 25,14m², para 2 pessoas cada (8 pessoas/pavimento 

tipo); 

 04 apartamentos de 1 dormitório: com área útil de 29,22m², para 2 pessoas/apto (8 

pessoas/pavimento tipo); 

 04 apartamentos de 2 dormitórios: com área útil de 44,42m², para 4 pessoas/apto (16 

pessoas/pavimento tipo) 

Totalizando 12 apartamentos por pavimento tipo, resultando em 168 apartamentos e 448 pessoas 

neste edifício (ver figura WW). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura WW: Pavimento tipo do edifício Torre, com os 3 tipos de unidades habitacionais em destaque. Na figura menor, 
implantação dos edifícios Torre na quadra. 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

Figura YY: Tela de entrada de dados relativos ao edifício Torre. 
 

Conforme a figura ZZ do item 6.1.4, tem-se as fachadas nomeadas e então, pode-se dar início aos 

dados do edifício na tela de entrada do software (figura YY). Na primeira coluna, informa-se as 

dimensões do edifício. Para completar a segunda coluna, é necessário desenhar as fachadas do 

edifício para se ter a relação vazio/cheio, que relaciona a porcentagem de área aberta (janelas, 

portas de correr) por área opaca (vedos). Segue-se com a tabela XX para demonstrar os cálculos: 

 

EDIFÍCIO TORRE: FACHADA A = FACHADA C 

Vedos opacos (1 andar tipo como referência) 

25m x 2,70m (pé direito) = 67,50m² 

Área aberta:  

Janelas  (1,40m x 1,10m) x 4 = 6,16m² 

Portas de correr (2,35m x 2,10m) x 2 = 9,87m²  

                                     = 16,03m² 

Relação VAZIO/CHEIO 16,03/67,50 = 24% 

FACHADA B = FACHADA D 

Vedos opacos (1 andar tipo como referência) 

24m x 2,70m (pé direito) = 64,80m² 

Área aberta:  

Janelas  (1,40m x 1,10m) x 6 = 9,24m² 

Portas de correr (2,15m x 2,10m) x 2 = 9,03m²  

                                     = 18,27m² 

Relação VAZIO/CHEIO 18,27/64,80 = 28% 

                                                Tabela XX: Relação vazio/cheio das fachadas do edifício Torre. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura: LL: Fachadas do edifício Torre: fachadas A e C, e fachadas B e D respectivamente. 
 

Na tabela XX tem-se a referência de cálculo da relação vazio/cheio para todos os edifícios da 

tipologia torre: edifício 1, 3, 5 e 7. No apêndice A3 encontra-se todos os dados do edifício lâmina 

(edifício 2), bem como o Resultado da Avaliação de Desempenho dos outros edifícios (A4) e a 

Análise e Discussão dos Resultados (A5). 

A terceira coluna da figura YY, pede a % de área aberta de janela (para ventilação natural). Optou-

se por janelas de correr com 50% de área para ventilação natural. O tamanho da janela teve como 

base a norma NBR 15.575 Edificações habitacionais – Desempenho, Parte 4 – Sistemas de 

vedações verticais internas e externas, item 11.3 Requisito – aberturas para ventilação, que indica 

abertura ≥ 7% da área de piso, aberturas médias em cidades pertencentes a zona 3 (São Paulo) do 

Zoneamento Bioclimático (NBR 15.220, 2005 - Parte 3). 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela PP: Área mínima de ventilação em dormitórios e sala de estar 
Fonte: NBR 15.575 (2013) – Parte 4 
 

As janelas dos dormitórios e salas, das duas tipologias de edifícios (torre e lâmina) são de 

correr, com dimensões: 1,40m x 1,10m, onde 0,70m abre para ventilação (50%), totalizando 

uma área de 0,77m² de abertura para ventilação natural. Este valor de abertura é maior que 7% 

da área de piso destes ambientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Figura KK: Janela de correr adotada nos edifícios torre e lâmina. 

 

Todos os sete edifícios da proposta de ocupação da quadra, foram avaliados duas vezes: com e 

sem brise em suas fachadas. Isso foi necessário porque todas as fachadas do edifício torre e 

lâmina possuem varandas, que servem como proteção solar aos ambientes internos. O 

programa computacional TAO, entende a alternativa com “proteção solar total” (brise) nas 

aberturas como a existência de um brise dimensionado para não permitir a incidência de sol no 

ambiente em nenhum horário do ano. 

 

 



 

O edifício 1_Torre correspondente a esta avaliação apresentada, foi simulado 

computacionalmente sem o brise nas fachadas. No item 6.3.2 Análise e Discussão dos 

Resultados, apresento os resultados da avaliação de desempenho do mesmo edifício com e 

sem brise nas fachadas. 

Outro dado que o software requer, é o fator solar do vidro (Str) utilizado nas fachadas do 

edifício. Foi adotado vidro comum transparente que Frota (2001) indica 0,86% de fator solar e o 

programa computacional TAO, admite ≥ 80%. 

A próxima coluna da tabela YY, para dar sequência com os dados do edifício na tela de entrada, 

apresenta-se a cor da superfície externa do edifício (cor das fachadas), com coeficiente de 

absorção 0,80, 0,50 e 0,20 para cores escuras, médias e claras respectivamente. Todos os 

edifícios implantados na quadra de estudo, assumiram coeficiente de absorção α = 0,20 de 

cores claras. E, a transmissão luminosa destes vidros de janelas e portas de correr das varandas, 

é ≥ 80% (este dado está na 11ª coluna da tabela YY da tela entrada). 

Outros dados do edifício que o software requer na tela de entrada, são: largura média das 

aberturas para iluminação (m), largura média do ambiente (m) e profundidade média do 

ambiente (m). Todos estes dados extraídos por fachada. 

Os edifícios não utilizaram duto para ventilação natural ou átrio central no hall de circulação 

dos pavimentos tipos. 

O software TAO faz a avaliação de desempenho do 1° e do último pavimento tipo (14° andar 

com residências) nas quatro fachadas do edifício (ver figura LL). É necessário indicar o uso do 

edifício, o uso nestes andares que serão avaliados. A 12ª coluna da tela de entrada do 

programa, pergunta a atividade principal do edifício e, “residência” está listado como uma das 

opções. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura LL: Pavimentos avaliados por fachada, nos edifícios torre (da direita e da esquerda) e lâmina (do centro). 

 



 

Na 13ª coluna desta tela de entrada de dados do edifício, pede-se a ‘densidade de ocupação’ 

em metro quadrado por pessoa (m²/pessoa), para cada fachada. 

A iluminância no plano de trabalho (lux) é o item da última coluna desta tela apresentada na 

tabela YY. Conforme a norma da ABNT NBR 5413 (1992) Iluminância de Interiores, item 5.3 

Iluminância em lux, por tipo de atividade (valores médios em serviço), subitem 5.3.65 

Residências, ver figura BB: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Figura BB: Valores em lux, dos ambientes ‘sala de estar’ e ‘dormitório’ do edifício, adotado no software. 
          Fonte: ABNT NBR 5413 (1992) 
 

Nesta tela do programa computacional, pede-se o azimute da fachada A do edifício (Orientação 

da fachada A = 45°).  

Continuando com os dados do edifício, precisa-se informar ao software a cidade escolhida para 

a avaliação, altura total do edifício, cota do 1° e do último pavimento tipo, pé direito médio do 

andar tipo (como na figura TT). Os valores de ‘temperatura de conforto com ar condicionado no 

verão’, ‘temperatura de conforto com ar condicionado no inverno’ e, ‘umidade relativa com ar 

condicionado’ foram adotados conforme explicado no capítulo 4, item 4.3 Desempenho 

Térmico e Eficiência Energética, subitem 4.3.3 Parâmetros para Avaliação do Condicionamento 

Artificial, com base na norma NBR 6401 (1980) Instalações Centrais de Ar Condicionado para 

Conforto: Parâmetros Básicos de Projeto – Procedimentos. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

O edifício será analisado conforme o seu uso principal, o residencial. Os itens ‘início das 

atividades’, ‘fim das atividades’ e quantos ‘dias/mês’ (ver figura TT), pressupõe que o 

apartamento esteja em funcionamento (com pessoas em casa) desde às 8h da manhã até às 

22h, por 30 dias no mês. A iluminação artificial é acionada apenas a noite, não é utilizada no 

período integral. 

Não foi especificado nenhum tratamento de isolamento térmico nos fechamentos verticais 

(fachadas) bem como, na cobertura do edifício. Porém, o último pavimento tipo, não tem 

relação direta com a laje exposta à radiação solar, não é a laje de cobertura. Foi proposto no 

desenho do edifício (para todos os edifícios!), um pavimento a mais para servir de andar 

técnico (manutenção de elevadores) e, principalmente, não expor um andar residencial à 

radiação solar direta (por cobertura), o que comprometeria sobremaneira os resultados de 

desempenho térmico de todos os apartamentos deste pavimento. 

Para a eficiência do sistema de ar condicionado, último item da figura TT, foi adotado ar 

condicionado modelo split de parede (Hi-Wall), para não comprometer o desenho das 

fachadas, prática comum em um grande número de edifícios. Selecionou-se o aparelho de selo 

A, por apresentar a maior eficiência do sistema com o valor mínimo de 3,23 W/W (figura PP). 

 

 

 

  

Figura TT: Dados do edifício da 
tela de entrada do software 
TAO. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura PP: Coeficiente de Desempenho (COP) ou Coeficiente de Eficiência Energética (CEE) de ar condicionado 
modelo Split. 
Fonte: ENCE – Etiqueta Nacional de Conservação de Energia, Selo PROCEL de Economia de Energia (2013). 
 

As primeiras informações da tela ‘entrada de dados: terreno e entorno’ (figura JJ), são as 

dimensões e azimute do terreno. É importante observar que, a localização do Norte Verdadeiro 

do terreno é com base ao eixo Norte/Sul da tela, no sentido horário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura JJ: Tela de dados do terreno e entorno, software TAO. 
 

Segue-se com os dados de largura, em metro, das calçadas e vias adjacentes às fachadas do 

edifício em estudo (Edifício 1_Torre). Na avaliação do edifício 1_Torre, “rua A” é a Alameda 

Ribeirão Preto, “rua B” é a Alameda Campinas, ambas com 10 m. As “ruas C e D” como não são 

 

 



 

ruas, entram com o valor 0 (zero). O mesmo procedimento foi adotado com as “calçadas A e B”, 

com 2,0m de largura cada uma e, “calçadas C e D”, com 0m (zero) pois não existem. Estas 

informações são importantes para a configuração do “ambiente sonoro”, próxima tela de 

entrada de dados de “vias e tráfego”, do entorno do edifício estudado (figura MM). 

Na figura GG a tela de entrada de dados da caracterização e localização das obstruções, que 

parte das relações de altura, profundidade e distancia (em metro), com relação à edificação de 

análise. E, na figura BB, vê-se a localização e tamanho das obstruções. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                       Figura MM: Identificação e dados de largura das calçadas e vias adjacentes ao edifício 1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura GG: Tela para dados das obstruções do entorno e desenho esquemático para orientar o usuário na entrada de 
dados referentes às dimensões e localização das obstruções. 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura BB: Localização das obstruções ao edifício 1_Torre. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura AA: Tela para ‘entrada de dados: vias e tráfego’. 
 

A tela entrada de dados: “vias e tráfego” (figura AA), caracteriza o ambiente sonoro com as 

informações do tipo de via, quantidade de veículos por hora trafegam ali, porcentagem de 

inclinação da via, velocidade média dos carros, em km/h (na tela aparece de forma equivocada, 

a unidade de medida m/s) e, porcentagem de veículos pesados. Estes dados informam o nível 

sonoro em dB(A) que chega na borda da calçada de cada fachada.  

Após preencher as telas com dados de entrada, com todas as informações do edifício, suas 

obstruções, vias e tráfegos, pode-se dar início às simulações! 

 

  

 



 

6.3 Dados de Saída: Resultados 

Para começar as análises de desempenho térmico, acústico e luminoso, é necessário localizar o 

edifício alvo da avaliação, suas obstruções, as vias adjacentes às fachadas, a posição do Norte 

Verdadeiro. Na figura BB, da página anterior, conferir todas estes dados. 

6.3.1 Resultados 

Após preencher todas as informações que o programa requer, os primeiros gráficos de resultados 

se apresentam (ver abaixo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A primeira imagem da (figura CC), mostra a implantação do “terreno” em verde, as ruas (em verde 

também), o edifício em análise (preto), a fachada de referência, fachada A (em vermelho), as 

obstruções que são os edifícios em azul, direção dos ventos predominantes em amarelo e, o norte 

verdadeiro em vermelho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Figura QQ: Tela dos primeiros resultados, imagem 2. 

 
Figura CC: Tela com os primeiros resultados, imagem 1. 

 



 

O gráfico com resultado de ‘Temperatura do ar interior dos ambientes, por fachada, às 15h verão’, 

considera ambientes não climatizados artificialmente. A temperatura de conforto para a cidade de 

São Paulo é de 26,1°C, tendo como limite máximo 28,5°C e 23,7°C o limite mínimo, segundo 

Humphreys e citado por Santamouris (1996), descrito no capítulo 4, item 4.3.1 Critérios de 

Avaliação. 

A figura QQ mostra que, o 1° pavimento da fachada A está no limite máximo de temperatura de 

conforto e, fachadas C e D, de azimutes 225° e 315°, estão fora dos limites de temperatura de 

conforto nas análises do 1° e o 14° pavimento tipo do edifício. A obstrução à fachada C, é o edifício 

2_lâmina, pertencente à quadra de estudo, com 46,5m de altura e 8,50m de distância (o edifício 1 

tem 49,20 de altura, apenas 1 pavimento de diferença)). A posição o sol às 15h, no verão é a 161° 

de azimute (quadrante SO) e 49° de altura. A obstrução à fachada D é o edifício 7 de tipologia 

torre, e está na quadra de estudo, de mesma altura, distante 38m. Por conta de seu 

posicionamento, distância e azimute e altura solar, o edifício 7_torre não serve como obstrução ao 

edifício 1 análise deste estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Figura UU: Tela dos primeiros resultados, imagem 3. 
 

O gráfico da figura UU, mostra resultados de temperatura do ar no interior da edificação, no mês 

mais quente, fevereiro (verão), todas as horas do dia, para todas as fachadas. Percebe-se nas 

fachadas A e B (de azimutes 45° e 135°), registro de maiores temperaturas pela manhã, em razão 

de suas fachadas serem nordeste e sudeste (NE e SE) respectivamente. A maior temperatura do ar 

interna registrada, é da fachada A porque a obstrução a esta, é um edifício mais baixo (com 42m 

 



 

de altura), distante a 29m. Portanto, não sombreia o edifício 1. A tarde, a fachada A ainda registra 

temperaturas acima da máxima aceitável para temperatura de conforto. 

Na fachada C (em amarelo), tem-se uma oscilação da temperatura do ar interna, mostrando a 

relação direta com a obstrução (posição, distância e altura) e este resultado. O que não acontece 

com o resultado da fachada D, pois a obstrução (edifício 7_torre) está mais distante e fora do 

ângulo da insolação da tarde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                      Figura OO: Tela dos primeiros resultados, imagem 4. 

 

Na figura OO, o gráfico de nível sonoro nas fachadas em dB(A), tem como critério de avaliação 

para ambientes externos, a NBR 10151 (2000) e zoneamento municipal por similaridade, explicado 

no capítulo 4, item 4.4.1 Critérios de Avaliação. Para a ferramenta computacional TAO, os valores 

adotados da norma são: para área mista, com vocação comercial e administrativa, período diurno 

60 dB(A) e período noturno 55 dB(A), ver anexo 1. Com estes valores limites de ruído externo 

chegando nas fachadas, nota-se com o gráfico da figura OO que, todas as fachadas em todos os 

pavimentos avaliados (o 1° e o 14° pavimento tipo) ultrapassam os valores. O edifício_1 recebe 

ruído direto das vias A e B, correspondente a Alameda Ribeirão Preto e Alameda Campinas 

respectivamente, e as fachadas C e D que não possuem ruas adjacente, recebem o ruído refletido 

pelas obstruções. 

A seguir, tabelas extraídas do programa com resultados numéricos para cada um dos critérios de 

desempenho ambiental, simulados para 24 azimutes de fachadas (de 15° em 15° graus), para o 1° 

e último pavimento tipo (pavimentos residenciais). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela HH: Fachadas A e B, 1° e último pavimento tipo, verão. Azimutes das fachadas da implantação na quadra (45°, 
135°, 225° e 315°, fachada A, B, C e D respectivamente). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabela JJ: Fachadas C e D, 1° e último pavimento tipo, verão. Azimutes das fachadas da implantação na quadra (45°, 
135°, 225° e 315°, fachada A, B, C e D respectivamente). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabela KK: Fachadas A e B, 1° e último pavimento tipo, inverno. Azimutes das fachadas da implantação na quadra (45°, 
135°, 225° e 315°, fachada A, B, C e D respectivamente). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela LL: Fachadas C e D, 1° e último pavimento tipo, inverno. Azimutes das fachadas da implantação na quadra (45°, 
135°, 225° e 315°, fachada A, B, C e D respectivamente). 

 

6.3.2 Análise e Discussão dos Resultados 

A primeira análise do resultado de desempenho térmico da simulação com o TAO, foi a 

comparação dos resultados considerando o uso de brise na fachada e sem o brise. Estas 

simulações se fizeram necessárias pois, o desenho do pavimento tipo das duas morfologias 

trabalhadas nesta tese, possuem varandas. Os apartamentos de 1 dormitório e as 

kitinetes/studios, possuem varandas, enquanto que os apartamentos com 2 dormitórios não 

dispõem de varandas. O que proporciona uma fachada com certa porcentagem de proteção de 

ganhos de calor internamente aos ambientes. Ao mesmo tempo, nenhum das tipologias 

estudadas, possui uma fachada inteira com varanda. 

Na sequência, os gráficos para análise comparativa do desempenho térmico com simulação da 

mesma edificação com brise e sem brise em suas fachadas. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Figura VV: Gráficos resultantes de simulação sem brise. 
 

 

 

 

 

 

 

Figura UU: Gráficos resultantes de simulação com brise. 
 

A avaliação de desempenho térmico do software TAO, considera o condicionamento natural como 

hipótese e, tem a temperatura de conforto para o município de São Paulo entre os limites máximo 

de 28,5°C e limite mínimo de 23,7°C (Humphreys apud Santamouris, 1996). 

A presença de brise nas fachadas, reduz claramente os valores de temperatura do ar no interior 

dos ambientes, às 15h no verão, principalmente na fachada D, de azimute 315°. Esta fachada 

chega a atingir 32,6°C sem a presença de brises, e sua obstrução está muito afastada e fora do 

ângulo do azimute solar neste horário. Com o brise na fachada D, a temperatura do ar no interior 

dos ambientes, caiu quatro graus! Mesmo não atingindo a temperatura de conforto, a redução da 

temperatura é significante para uma fachada noroeste. 

O gráfico de ‘temperatura do ar no interior do ambiente, no mês mais quente-verão’, apresenta 

grandes diferenças. A primeira delas é, temperatura do ar mais uniforme ao longo das horas do 

dia no ambiente interno, com fachada com proteção solar (brise). A segunda diferença, diz 

respeito a fachada C ser a única com temperatura do ar interior, acima da zona de conforto, 

quando a fachada tem brise. Enquanto no gráfico resultante da simulação sem brise, as quatro 

fachadas em algum horário do dia, estão com temperaturas do ar acima da zona de conforto. 

A fachada D está no limite máximo da temperatura de conforto. 

 

 



 

A avaliação de desempenho térmico, acústico e luminoso da edificação 1_torre, sem brise, é 

analisado conforme sua implantação proposta: fachada A com azimute de 45°, fachada B com 

azimute de 135°, fachada C com azimute 225° e, fachada D com azimute 315°. O entorno com suas 

obstruções (edifícios) e vias de tráfego fixas. A avaliação é feita para verão e interno, 1° e último 

pavimento tipo (o 14° pav.), todas as fachadas. Em verde, o(s) critério(s) atendido(s). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabela II: Edifício 1_Torre, todas as fachadas, critérios atendidos para verão e inverno (de cima para baixo 
respectivamente). 
 

Observa-se na tabela II acima, o maior atendimento dos critérios térmicos (1 e 2) para o inverno; o 

último pavimento tipo da fachada D, com melhor avaliação do desempenho luminoso e 

consequente menor consumo da iluminação artificial; o critério de nível sonoro atendido apenas 

para a fachada B (no verão e inverno) que tem como via adjacente a Alameda Campinas, quando 

as duas vias (a Alameda Ribeirão Preto), totalizaram a mesma quantidade de veículos/hora (476 

 

 



 

veic/h), a mesma porcentagem de veículos pesados (2%) e, a mesma velocidade média dos 

veículos (60km/h), se justifica pela direção do vento predominante que encontra na via A 

(Alameda Ribeirão Preto) um caminho livre para o escoamento. 

Ressalta-se a importância da posição, distância e altura das obstruções para a avaliação do 

desempenho ambiental de um edifício. O entorno imediato tem relação direta com este resultado. 

A seguir, uma simulação alternando a implantação do edifício 1_Torre, analisando quais os 

critérios de desempenho atendidos. As obstruções são fixas, as vias também, rotaciono apenas o 

azimute de cada fachada o que significa dizer que, sempre é alterado o azimute da fachada de 

referência. A avaliação segue por fachada, para o 1° e último pavimento tipo. A título de análise 

comparativa, os critérios atendidos para verão e inverno, da mesma fachada. Edifício 1_torre, sem 

brise. Em verde, o(s) critério(s) atendido(s). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela ZZ: Azimute 45°, critérios atendidos para verão e inverno (de cima para baixo respectivamente). 

  

 



 

Numa primeira avaliação do desempenho da mesma fachada no verão e no inverno, percebe-se 

um maior número de critérios térmicos (de temperatura do ar do interior) atendidos no inverno. 

Às condições climáticas para verão, em São Paulo, aliadas às condicionantes do entorno à 

edificação estudada, minimizam o resultado de desempenho ambiental da edificação. A variável 

vento predominante, muda a direção conforme a estação e, portanto, o resultado do desempenho 

térmico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabela TT: Azimute 135°, critérios atendidos para verão e inverno (de cima para baixo respectivamente). 
 

O critério de nível sonoro é atendido para o azimute de 135° para todas as condicionantes de 

obstruções em razão da angulação do vento predominante no verão. A fachada C, tem o melhor 

desempenho luminoso, no inverno, com azimute solar na diagonal, quase paralelo ao edifício, 

portanto, o edifício obstrução não impede a Iluminação natural (não sombreia o edifício 

 



 

analisado). Consequentemente, atende a critério (5) de consumo de energia com o uso da 

iluminação artificial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabela MM: Azimute 225°, critérios atendidos para verão e inverno (de cima para baixo respectivamente). 
 

A fachada de azimute 225°, como pode ser vista na tabela MM, é a mais crítica no atendimento 

dos critérios de desempenho ambiental para o verão. No entanto, no inverno, o desempenho 

térmico tem um melhor resultado pois, as temperaturas nesta estação são mais amenas. A 

fachada B apresenta 80% das horas do ano com iluminação natural satisfatória, e o uso desta 

contribui para a redução no uso da iluminação artificial. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela NN: Azimute 315°, critérios atendidos para verão e inverno (de cima para baixo respectivamente). 
 

 

Como pode ser visto na tabela NN, a fachada de azimute 315°, tem seu melhor resultado no 

desempenho luminoso no verão. Lembrando que o entrono é fixo, esta fachada tem sua obstrução 

a uma distância de 38m, sua altura é de 49,20m, a mesma do edifício analisado e, o azimute solar 

no verão, está a sudoeste, na diagonal do edifício o que permite dizer que, a obstrução não 

sombreia o edifício. Além da altura solar no verão, ser mais alta em comparação com o inverno. 

Estas avaliações de desempenho térmico, acústico e luminoso, podem sem conferidas nas tabelas 

de resultados numéricos por critérios atendidos, disponibilizadas no item 6.3.1 Resultados, tabelas 

HH, JJ, KK e LL, deste capítulo. 

 



 

De posse de todos estes resultados, com o uso da ferramenta computacional TAO, o arquiteto 

pode avaliar, em tempo real, quais alterações são necessárias para o atendimento dos critérios de 

desempenho ambiental desejado para a edificação.  

 Em função das atividades a serem realizadas no interior dos ambientes da edificação, do partido 

adotado pelo arquiteto e de variáveis culturais da região, será possível identificar qual dos 

aspectos de conforto terá prioridade. Se o aspecto “eficiência energética” for eleito como 

prioritário, tal decisão implicará no uso da ventilação natural e consequente “sacrifício” do 

conforto acústico. Evidentemente, a situação ideal seria o atendimento de todos os aspectos, mas 

na impossibilidade de fazê-lo, o resultado obtido com a aplicação desta ferramenta, permitirá 

introduzir alterações no projeto que minimizem os aspectos “sacrificados” 

O uso deste programa computacional permite também identificar a responsabilidade pelas 

decisões tomadas no desenvolvimento do projeto, uma vez que, frequentemente, a escolha de 

componentes construtivos e/ou alternativas de climatização, são impostas aos arquitetos. Cabe 

ressaltar que a aplicação de um programa computacional, não elimina a necessidade de avaliações 

mais detalhadas, em cada uma das áreas específicas. 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 7 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

7.1 Comprovação da Hipótese 

7.2 Limitações da Tese 

7.4 Desenvolvimentos Futuros 



 

 
 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

7.1 Validação da Hipótese 

Esta pesquisa levantou a hipótese de que é possível construir com qualidade ambiental utilizando 

parâmetros da legislação urbana, como o coeficiente de aproveitamento (C.A.) 4 (PLANO DIRETOR 

ESTRATÉGICO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, Lei 16.050, 2014), permitido para a área de estudo, 

na proposição do adensamento habitacional.  

O adensamento habitacional como proposição, resultou na ocupação de uma quadra, em área 

central consolidada, com infraestrutura e serviços urbanos, oferta de empregos, área de 

promoção do adensamento, com proximidade aos eixos de mobilidade urbana da cidade de São 

Paulo.  

Jacobs (2009) afirma que a relação entre alta densidade e conforto material e outros tipos de 

diversidades de usos é geralmente reconhecida quando se refere aos centros urbanos e, que não é 

levada em conta quando se refere aos bairros cujo o uso principal é o residencial. Apesar disso, as 

moradias formam a grande parte da maioria dos distritos urbanos. As pessoas que habitam o 

distrito, são em grande maioria, as pessoas que usam as ruas, os parques, os estabelecimentos 

locais, promovem o uso intenso do solo urbano e, proporcionam a diversidade e vitalidade local. E 

conclui, sem o auxílio da concentração de pessoas que aí moram, existiria pouca infraestrutura ou 

pouca diversidade de usos. E isso quer dizer que nos distritos onde as pessoas moram, deve haver 

alta concentração de moradias no solo a elas destinado. 

“As densidades habitacionais são tão importantes para a maioria dos distritos urbanos 

e seu desenvolvimento futuro e tão raramente consideradas como fator de vitalidade 

(...) (JACOBS, 2009). 

 

Como parte dos procedimentos de avaliação de desempenho ambiental, a premissa inicial deu-se 

através de um levantamento dos distritos mais densos da cidade de São Paulo. Destacou-se o 

distrito com maior densidade construída e outro, com maior densidade populacional. Realizou-se, 

nestes dois distritos, um mapeamento da cidade existente, com estudos da morfologia urbana, 

uso e ocupação do solo, características da tipologia e gabarito do edifício com maior frequência de 

ocorrência, nas duas áreas de estudo. Posteriormente, definiu-se um distrito, uma quadra e, área 

de referência imediata para dar início à proposição de ocupação da quadra selecionada. Duas 



 

 
 

tipologias edificatórias foram determinadas com base nos estudos da cidade existente: a torre 

(quadrado) e a lâmina (retângulo). 

Na quadra, conseguiu-se como densidade populacional 2.728 hab/ha, distribuídas numa 

densidade construída de 1.062 apartamentos (672 apartamentos das 4 torres + 390 apartamentos 

das 3 lâminas). 

A avaliação de desempenho térmico, acústico e luminoso realizada a partir da ocupação da quadra 

selecionada, tomou como alvo de análise a implantação de um edifício com relação ao seu 

entorno imediato: obstruções e vias de tráfego fixos. Chegou-se às seguintes conclusões: 

 É possível construir com coeficiente de aproveitamento 4 (C.A. = 4) com qualidade 

ambiental porém... 

1. Não dá para padronizar a tipologia do edifício. Repensar sua forma, que pode ser 

escalonado, com desenhos mais elaborados; 

2. As fachadas devem receber tratamentos diferenciados de acordo com a orientação 

solar, ventos predominantes, a presença das obstruções e vias de tráfego; 

3. Deve-se repensar os dados de entrada andar por andar. Tamanho, posição e 

tipologia das aberturas, proporção vazios/cheios das fachadas, cores externas, 

proposição de brises, materiais construtivos, isolamento das paredes e coberturas; 

4. Os pavimentos tipos também devem apresentar plantas distintas para cada 

fachada. Profundidade e largura dos ambientes tipo, assim como a densidade de 

ocupação são variáveis de projeto importantes e precisam entrar nas discussões 

projetuais. Os andares tipo, devem ser desenhados considerando as condições do 

entorno, fachada por fachada.  

5. Verão/inverno: o arquiteto vai priorizar uma estação em detrimento a outra. As 

condicionantes climáticas são variáveis de grande importância para o projeto. 

Portanto, analisar o clima (ou estação) “mais crítico” ou, com maior porcentagem 

de frequência durante o ano para, com isso trabalhar a favor destas condições; 

6. Não é apenas uma questão de implantação do edifício, mas, dos desenhos das 

unidades habitacionais que é onde nasce a riqueza da arquitetura; 

7. Em resumo: não dá para fazer carimbo! 



 

 
 

Até que ponto as densidades do bairro podem subir sem condená-lo a padronização? Vai 

depender muito de quantas e quais variações (tipologias dos edifícios) herdadas do passado ainda 

existam no bairro. As variações herdadas do passado são o alicerce para as novas variações do 

presente (e eventualmente do futuro). Um bairro já padronizado, no passado, com casas de três 

andares ou edifícios de cinco andares, não terá um espectro amplo de variações com o acréscimo 

de mais um tipo de construção, criando desse modo uma densidade mais alta e deixando-a assim. 

A pior possibilidade é não haver alicerce algum herdado do passado: terra nua (JACOBS, 2009). 

Variações tipológicas, tratamento das fachadas diferenciadas, distintas plantas tipo, diversidade 

de usos no mesmo edifício, promovem vitalidade na quadra, no bairro e se estende à cidade. O 

arquiteto consciente, preocupado com sua responsabilidade social, percebe no espaço da cidade a 

importância desta variabilidade, flexibilidade, heterogeneidade na criação de edifícios mais 

adequados aos usuários, e ao meio no qual está inserido. 

A ferramenta TAO serve como um guia de projeto: parte da proposta do arquiteto, analisa 

resultados e estimula inovações. Expressa o desejo de contribuir para as discussões que se fazem 

necessárias quanto ao ato de “fazer arquitetura”, o desejo de ver reunidos o projeto e a 

tecnologia. 

 

7.2 Limitações da Tese 

Nesta pesquisa não foi trabalhado o embasamento dos edifícios (“tratamento dos térreos”), além 

do uso para comércio, serviços. O sistema viário também não foi estudado a fundo em função do 

impacto do adensamento habitacional proposto.  

Adotou-se uma metodologia de procedimentos para avaliação do desempenho ambiental que, 

limitou a proposição de tipologias de edifícios além das formas puras (quadrado, retângulo). 

A intenção inicial era a avaliação do desempenho a partir de um cenário genérico com, a quadra 

de estudo e toda o seu entorno, também com a mesma implantação de quadra. A criação de um 

cenário com nove quadras com a possibilidade de modificar as oito quadras do entorno a partir 

dos critérios de desempenho ambiental, não atendidos, até que estes sejam atendidos. Esta idéia 

foi logo abandonada por conta do software TAO gerar muitos resultados para um único edifício, e 

com muitas quadras, muitos edifícios, facilmente não se chegaria a resultado algum. 

 

 



 

 
 

7.3 Desdobramentos Futuros 

Algumas respostas a avaliação do desempenho térmico, acústico e luminoso do adensamento 

habitacional foram definidas nesta pesquisa. A partir desta, cabe agora testá-las para extrair novas 

propostas de adensamento, de tipologias edificatórias, de tratamento de fachadas, de desenhos 

de plantas tipo, de recuos necessários entre edifícios altos, levando em conta sempre as condições 

do entorno e o impacto das obstruções.  
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A1. Bela Vista: Aspectos históricos e processo de formação da área: breve contextualização. 

A área delimitada para estudo, circundada pelas Ruas Cincinato Braga, Rua Pamplona, Alameda 

Ribeirão Preto e Alameda Joaquim Eugênio de Lima, está inserida dentro do distrito da Bela Vista. 

Entretanto, após analisar o material bibliográfico, percebeu-se que a área em questão sofre 

influência significativa da Avenida Paulista, possivelmente em virtude da proximidade física, e, 

portanto, serão considerados ambos os contextos da Bela Vista e da Avenida Paulista. 

Período até 1890 

São Paulo, inserido na Capitania de São Vicente, nunca foi uma das regiões mais ricas do Brasil nos 

séculos XVI e XVII, uma vez que a concentração das plantações de cana e da exportação estavam 

concentradas no nordeste onde solo e o clima eram muito mais favoráveis para esse fim. No 

século XVIII, com a descoberta de ouro em Minas Gerais, a região sudeste ganhou mais destaque. 

O Rio de Janeiro passou a ser a capital em 1763, ao mesmo tempo em que grande parte da 

população começou a migrar para a região. Para São Paulo, isso foi positivo, pois deu incentivos 

econômicos à população local para abastecer os mineradores. 

Entretanto, o crescimento e desenvolvimento da cidade iniciaram propriamente nos anos 1870-80 

por diversos fatores, segundo Shibaki (apud Aroldo Azevedo, 2007): 

a. A expansão cafeeira trouxe infraestrutura para a região, como a ferrovia São Paulo 

Railway (Rede Ferroviária Federal) em 1860-1868, e muita riqueza com a chegada dos 

barões do café; 

b. O aumento da imigração, principalmente italiana, também por consequência do café; 

c. O afluxo de capital estrangeiro, em especial da América do Norte o que permitiu a 

expansão da rede hidrelétrica, do serviço de bondes e do o aproveitamento de áreas 

inutilizadas até então, além de impulsionar o desenvolvimento industrial;  

d. Como consequência dos três fatores anteriores, houve a criação do parque industrial 

paulistano, cujo desenvolvimento exigiu cada vez mais mão–de-obra especializada; 

e. O êxodo rural buscando oportunidades na capital, o que trouxe mais mão-de-obra para 

as cidades e aumentou sua população; 

f.  O loteamento das antigas chácaras, o que resultou em novos bairros. 

Período cafeeiro: 1890/1930 



 

 
 

A Bela Vista era, inicialmente, a Chácara do Bexiga1. Entre 1870 e 1920, a “febre de urbanização” 

levou os donos das antigas chácaras da área central a arruar suas terras e loteá-las. Como a 

iniciativa era do próprio proprietário, os diversos traçados viários eram independentes entre si e 

desarticulados. Foi nesse contexto, em 1879, que Antônio José Leite Braga, proprietário da 

Chácara do Bexiga, iniciou o arruamento e a venda de lotes, a preços variados impulsionando a 

formação de um novo bairro (Marzola, 1979). 

A maioria dos terrenos do bairro foi ocupada por imigrantes italianos e classes mais humildes que 

vinham do campo para buscar oportunidades nas cidades e acabavam trabalhando como artesãos 

ou pequenos comerciantes. Rapidamente, proliferaram-se casarios compactos e modestos, 

construídos de forma empírica. Benedito Lima de Toledo afirma que, (apud Marzola, 1979) as 

edificações eram desenhadas por “capomastri”, também chamados de “arquitetos de ponta de 

guarda-chuva”, pois estes não usavam planta, mas sim riscavam a planta do edifício no chão e 

construíam a partir desse desenho. 

Nesse mesmo período, os proprietários da Chácara Bela Cintra idealizaram: 

“(...) uma grande avenida com 28m de largura e 2.800m de comprimento. O piso, 

recoberto de pedregulhos brancos, contrastava com magnólias e plátanos, que 

organizavam três faixas, uma destinada aos bondes de tração animal, outra, às 

carruagens e cavaleiros, e a terceira, aos passeios para pedestres em ambos os lados (...)” 

(Instituto Cultural Itaú, 1993). 

Projetada por Joaquim Eugênio de Lima, essa avenida foi inaugurada em 1891 e nomeada Avenida 

Paulista. Até 1940, era margeada por casarões dos ricos senhores do café e da burguesia nascente 

(imigrantes comerciantes ou industriais), cujos hábitos e costumes eram inspirados na cultura 

europeia. Assim, a arquitetura da época refletia essa inspiração, apresentando muita 

ornamentação nas fachadas e no interior da habitação, rodeada por grandes jardins. Importante 

lembrar que Eugênio de Lima estudou engenharia na Europa e, portanto, estava atualizado com 

relação às novidades do continente europeu. O projeto da Avenida Paulista, em seus primórdios, 

tinha como objetivo simular um boulevard francês. 

Desse período pode-se destacar a Casa das Rosas projeto de Ramos de Azevedo para sua filha, em 

um terreno de 5.500m² e 2.845m² de área construída circundado por um jardim aos moldes 

                                                
1 Os nomes Bela Vista e Bixiga serão usados para designar a mesma região, pois o Bexiga de outrora foi a gênese da Bela Vista atual, 
apesar do subdistrito da Bela Vista abranger uma área maior do que o Bexiga original (Marzola 1979). 



 

 
 

franceses. Na área de estudo, observa-se Rua São Carlos do Pinhal, uma residência pertencente a 

empresa que ocupa o edifício atualmente, a construção e de 1928. 

Assim, como era de se esperar, ao lado dos luxuosos palacetes construídos ao longo da Avenida 

Paulista, expandiam-se as modestas residências operárias. Por conta das ruas estreitas, tortuosas 

e íngremes, os italianos que habitavam o Bixiga, não hesitaram em tentar recriar os ambientes 

italianos de sua terra natal, apropriando-se da estética ecletista rica em ornamentações, com 

construções que aproveitavam ao máximo o lote, sem recuos. Uma característica que Marzola 

(1979) destaca é a presença de porões elevados. Essa arquitetura pode ser vista até hoje, em áreas 

como a rua Conselheiro Ramalho ou rua Abolição. Na área de estudo, esse ecletismo pode ser 

observado nas ruas ao norte da Alameda Ribeirão Preto, onde as ruas passam a ser mais tortuosas 

e as edificações são geminadas em lotes estreitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nesse período, não havia uma legislação significativa voltada ao planejamento urbano da cidade. 

Como foi visto anteriormente, o parcelamento das chácaras em lotes e o traçado viários, partiram 

da iniciativa privada. Por essa razão, pode-se perceber que a área de estudo está inserida numa 

área de transição, onde as características construtivas serão semelhantes à da Av. Paulista (por 

conta da dimensão dos lotes), mas o uso, será predominantemente residencial como no interior 

da Bela Vista. 

 

 

 

 
Figura 4: Edificação na Rua São Carlos do Pinhal. 
Construção de 1928. 

Figura 5: Vista da Alameda Ribeirão Preto 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Mapa atual mostrando a diferença entre os traçados. Em laranja, o traçado sinuoso e os lotes estreitos 
característicos da Bela Vista. Em roxo, o traçado em malha retangular, parte do projeto da Avenida Paulista, com lotes 
com dimensões maiores. Em vermelho, a área de estudo, localizada na transição entre as duas tipologias urbanas. 
Fonte: Prefeitura de São Paulo. 
 

Período industrial e comercial: pós crise de 1929 (1930-1980) 

Em 1929 houve a quebra da Bolsa de Nova Iorque. O café perdeu sua força, porém a indústria se 

desenvolveu graças à necessidade de suprir a demanda por materiais que não davam mais para 

ser importados dos países em crise. Assim, houve uma multiplicação de usos no Bixiga, o 

aparecimento de uma vida noturna e o crescimento no número de cortiços. 

 



 

 
 

Segundo Marzola (1979) é a partir de 1940 que inicia-se o processo de metropolização. Há a 

verticalização dos edifícios, a quantidade de bairros se multiplica bem como a população 

paulistana. Entretanto, o Bixiga conseguiu resistir por muito mais tempo à especulação imobiliária, 

provavelmente por apresentar muitos lotes estreitos e compridos e por seu caráter deteriorado, 

uma vez que lá se concentravam as camadas marginalizadas da sociedade de maneira caótica e 

em alta densidade. 

Marzola (1979) afirma também que mesmo sem a verticalização, em 1950 a Bela Vista já 

apresentava 17 mil habitantes por quilômetro quadrado, tornando-se o subdistrito com maior 

densidade demográfica de São Paulo. 

A verticalização foi pontual em apenas alguns corredores, como a Avenida Brigadeiro Luís Antônio, 

a Avenida Nove de Julho e a Avenida Paulista. Nesta última, os casarões foram rapidamente 

substituídos por edifícios residenciais, comerciais e de serviços, buscando atender a nova 

burguesia e a demanda por comércio e serviços para suprir a população, bem como para abrigar a 

mão-de-obra que chegava na cidade. Havia uma pressa para se construir de maneira rápida e 

eficiente, o que foi facilitado pelas inovações no ramo da construção civil. 

Seguindo esse ritmo de mudanças, a arquitetura abandonou o ecletismo, que tinha como 

inspiração a arquitetura europeia passou a adotar um novo estilo: o modernista, para dar lugar a 

um movimento que acompanhasse a velocidade das transformações e simbolizasse este 

momento. Assim, começam a despontar edifícios multifuncionais, com o predomínio das funções 

residencial, comercial e de serviços, com intensa ocupação do lote/quadra e aproveitamento 

máximo do potencial construtivo. O movimento modernista consolidou também a ideia do 

funcionalismo e focou na sociabilidade. Dessa época destacam-se o Conjunto Nacional, com sua 

mistura de usos buscando atender às diversas necessidades da época. Ursini (2004) destaca que o 

edifício destinava-se aos usos residencial e comercial, a princípio. Apenas por volta de 1950, 

durante sua construção, que a legislação sofreu alteração e passou a permitir o uso institucional e 

de serviços. Assim, o empreendedor solicitou ao arquiteto que mudasse o projeto para 

transformar 5, dos blocos residenciais em serviços. O uso industrial na Avenida Paulista era 

proibido pela lei desde o início do século XIX, assim como, diversas áreas de São Paulo, eram 

restritamente residenciais. 

Percebe-se também a busca pela unidade entre as arquiteturas. No Conjunto Nacional a quadra 

inteira é elevada e sobre o volume há 6 edifícios com usos diferentes que são indistinguíveis. 



 

 
 

Entretanto, nas duas áreas de estudo, os edifícios serão residenciais em sua maioria, pois como 

será visto a diante, a partir de 1975, as duas quadras serão de uso estritamente residencial. 

Da área de estudo, cabe destacar o edifício Fonte Bela, na Rua São Carlos do Pinhal, um dos 

primeiros edifícios residenciais verticalizados da área. Sua construção, de aproximadamente de 

1965, portanto, antes da lei que passou a exigir recuos frontais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pode-se destacar também a série de edifícios residenciais da rua Pamplona, construído nos anos 

de 1970, que pela repetição de construções similares, mostra claramente ser resultado da 

especulação imobiliária, além da adoção da arquitetura modernista. Pode-se perceber certa 

unidade entre os edifícios e o recuo a partir da rua, na tentativa de criar um espaço intermediário 

entre o público e o privado, que atualmente foi gradeado e delimitado como privado. 

A primeira legislação significativa voltada para o controle do parcelamento, uso e ocupação do 

solo foi a lei nº 7.805 de 1972. Segundo o zoneamento, a área de estudo é dividida em duas zonas: 

Z8-010, uma zona de usos especiais, situada a partir da Rua São Carlos do Pinhal em direção à 

Radial Leste-Oeste, abrangendo a maior parte da Bela Vista, e a Z5-004, localizada entre as ruas 

São Carlos do Pinhal e Alameda Santos, englobando parte da Avenida Paulista, conforme o mapa 

da Figura 11. 

 

 
Figura 7 - Edifício Fonte Bela, na Rua São 
Carlos do Pinhal.  

Figura 8 - Edifício Siena (construção datada 
de 1977), na Rua São Carlos do Pinhal, 
esquina com a Rua Pamplona.  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo a lei em questão, a região ao redor da Avenida Paulista (Z5-004) podia ser intensamente 

adensada, com o coeficiente de aproveitamento de até 4, o que para a época, já era muito alto. 

Não se exigia recuos frontais nem laterais e a taxa de ocupação chegava até 0,8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 9: Edifício Santa Marinella 
(1973), na Rua Pamplona.  

Figura 10: Edifício Sainte Caterine 
(1978), na Rua Pamplona.  
 

 

 

Figura 11: Mapa da área com o 
primeiro Zoneamento, 
referente à Lei n°7.805 de 
1972. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por outro lado, a área mais central da Bela Vista (Z8-010) podia apresentar um gabarito mais 

baixo, com coeficiente de aproveitamento de no máximo 1,5 e taxa de ocupação de 0,5. O recuo 

frontal era obrigatório, de 6m. 

A área definida como Z8-010 passou por diversas modificações no zoneamento, após a criação de 

diversas outras zonas, o que levou, em 1978 com a lei nº 8.769, a divisão das quadras de estudo 

em Z10-001 e Z10-002. Esse zoneamento Z10 foi instituído anteriormente, em 1975 (Lei n° 8.328), 

sendo de uso estritamente residencial, de densidade média com as características apresentadas 

na Figura 12. 

Desse modo, o coeficiente de aproveitamento aumentou para 2,5 podendo chegar a 4, o que 

possibilitou a construção dos edifícios residenciais mais altos que se encontram atualmente na 

área de estudo. Um recuo frontal mínimo ainda é obrigatório, mas foi reduzido para 5m. 

Período atual – 1980 

A partir de 1970, a Paulista já estava consolidada como centro bancário e sede de empresas não 

financeiras, entidades e diversas outras instituições. O milagre econômico e a nova lei de 

zoneamentos incentivaram ainda mais a especulação imobiliária. Segundo Ursini (2004), os anos 

Zonas 
de Uso

Usos permitidos Características

Conforme
Sujeito à 
controle 
especial

Frente 
mín.

Área 
mín.

Recuo 
frontal 
mín.

Recuo 
lateral 
mín.

Recuo de 
fundo 
mín.

Taxa de 
ocupação 
máx.

Coeficiente de 
aproveitament
o máx.

Z5-004

R1, R2, 
R3, C1, 
C2, I1, S1, 
E1, E2

E3, E4 10m 250m² --- ---

3m 
(somente 
acima do 
2º 
paviment
o)

0,8 3,5*

Z8-010
R1, R1, 
R3, C1, I1, 
S1, E1

C2, S2, 
E2, E3, 
E4

(depend
e da 
rua)

--- 6m

1,50m 
(em 
ambos 
os 
lados)

6m 0,5 1,5

 
Observações: 
* pode ser aumentado para 4, se a TO <0,8, segundo a proporção: c=T+(C-1), onde c:coeficiente de aproveitamento, e C: 
coeficiente de aproveitamento máximo permitido, T: taxa de ocupação máxima. 
Fonte: dados retirados da lei nº7.805, de 1972. Acessado pelo Portal da Prefeitura de São Paulo.  
 



 

 
 

90 marcaram os primeiros sinais de decadência da avenida, com seus congestionamentos, sujeira, 

mendicância, deterioração dos edifícios dentre diversos outros problemas. 

Apesar disso, nos anos 80, 90 e 2000 diversos outros empreendimentos foram construídos, como 

o SESI/FIESP de Paulo Mendes da Rocha. Nas calçadas, passam a circular pessoas de classes sociais 

variadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usos permitidos Características

Zona 
de uso

Conforme

Sujeito 
à 
controle 
especial

Frente 
mín.

Área 
mín.

Recuo 
frontal 
mín.

Recuo 
lateral 
mín. -
até 2º 
pav.

Recuo 
lateral 
mín. -
Acima 
do 2º 
pav.

Recuo 
de 
fundo 
mín.

Taxa de 
ocupação 
máx.

Coeficiente de 
aproveitamento 
máx.

Z10

R1, R2, R3

10m
250
m²

5m

1,5m 
para 
cada 
lado

3m em 
ambos 
os 
lados

5m

0,5 2,5*

E4
Estudo de cada caso pela Cogep

(Coordenadoria de Gestão e 
Planejamento)

 
*O coeficiente de aproveitamento máximo pode chegar a 4, quando houver o remembramento de lotes existentes, 
segundo a lei de 1975. Em 1978 (lei nº8.848), o coeficiente passa a ser determinado pela fórmula: C=4,43 – 1,071/S, onde: 
 C: é o coeficiente de aproveitamento máximo do lote 
S:corresponde à área total do lote 
Sendo que ainda assim, não poderá ser superior a 4. 
Fonte: autor. Informações extraídas da lei nº 8.328 de 1975, visualizado no Portal da Prefeitura de São Paulo. 
 
Figura 12: Mapa da área com informações da Lei n°7.805 de 1972. Elaborado a partir do Google Earth. 



 

 
 

A partir dos anos 80, os edifícios começam a adotar uma nova estética, a “curtainwall”, ou seja, 

uma fachada revestida em vidro. No caso do edifício CYK, a entrada do edifício chega a se perder 

no meio da fachada. 

Com relação à legislação, mudanças significativas ocorreram apenas nos anos 2000. Em 2004, 

quando o município já estava divido em subprefeituras, a área de estudo, inserida na 

subprefeitura da Sé, passa a ser ZM3b – 01 de uso misto com alta densidade (lei nº 13.885 de 

2004), conforme Figura 13 a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zonas 
de 

Uso

Coeficiente de 
aproveitamento

características de dimensionamento e ocupação recuos mínimos

mín. básico máx.
taxa de 

ocupação 
máx.

taxa de 
permea-
bilidade

Lote 
mín
(m²)

frente 
mín.

Gabarito 
de altura

frente

fundos e laterais

altura da 
edificação 
menor ou 
igual a 6m

altura da 
edificação 
superior a 
6m

ZM3b
-01

0,2 2 2,5 0,5 (a) 0,15
125
m²

5,00m
sem 
limite (i)

5,00m 
(b)

não 
exigido (d)

(c) (d)

 
(a) Ver artigo 192 da parte III desta lei, quanto à taxa de ocupação na ZM para edificações com até 12m de altura 
(b) Ver artigo 185 da parte III desta lei, quanto ao recuo mínimo de frente em ZM, ZCP, ZCL, ZPI e ZEIS 
(c) Ver artigo 186 da Parte III desta lei quanto aos recuos mínimos laterais e de fundos para edificações com altura superior a 6m 
(d) Ver §1º e§2º do artigo 186 da parte III desta lei, quanto aos recuos para atividades industriais, serviços de armazenamento e 
guarda de bens imóveis e oficinas 

(i) Ver §1º do art. 20 deste livro para a restrição de gabarito na ZM3a-06 
 
Figura 13: Mapa da área com informações da Lei n°13.885/04, Subprefeitura da Sé. Elaborado a partir do Google Earth. 
Fonte: Plano Regional Estratégico da Subprefeitura da Sé. Quadro nº04, do Livro IX anexo à Parte III da Lei nº 
13.885/04. 
 

 



 

 
 

Como a maioria das ruas que circunda a área de estudo apresenta entre 10m a 12m, o uso 

permitido é de habitações unitárias ou agrupadas horizontal ou verticalmente, podendo 

apresentar comércios e serviços de pequeno porte. 

De uma maneira geral, não houve mudanças significativas. Com relação ao dimensionamento dos 

lotes, o coeficiente de aproveitamento foi mantido, sendo que o valo máximo continua sendo 2,5, 

bem como a taxa de ocupação, mantém-se em 0,5. O recuo frontal também foi mantido e 

acrescentou-se a taxa de permeabilidade. 

Uma síntese das regras e leis de zoneamento da área selecionada no distrito da Bela Vista é 

apresentada na Figura 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Figura 14: Evolução das regras e leis de zoneamento do recorte da área da Bela Vista: síntese. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

A3. República: Aspectos históricos e processo de formação da área: breve contextualização. 

A área de estudo selecionada (ver figura 3) está incluída em sua totalidade no bairro de Santa 

Ifigênia, o qual, por sua vez, insere-se no distrito República. 

A primeira freguesia paulistana desmembrada da Sé se formou a partir da construção da igreja de 

Santa Ifigênia em 1809. Logo após, em 1810, foi realizado o projeto de loteamento dessa área pelo 

Marechal Arouche de Toledo. No entanto, até a década de 1870, Santa Ifigênia não podia ser 

considerada um forte núcleo urbanizado da cidade de São Paulo e possuía feições de ocupações 

dispersas, relacionada muitas vezes a produção de subsistência e de abastecimento da própria 

cidade. 

Com a construção da Estrada de Ferro São Paulo Railway (Santos-Jundiaí) em 1867, ocorre um 

crescimento urbano e demográfico sem precedentes e observou-se na década de 1870 o 

deslocamento da população de maior poder aquisitivo para o bairro de Santa Cecília, que passava 

a assumir um perfil mais comercial, se constituindo como uma centralidade. 

Em 1880 criou-se o primeiro loteamento com desenho totalmente ortogonal, com praças e ruas 

largas e com isso, um novo padrão de ocupação aristocrático que definiu o vetor de expansão 

oeste de São Paulo. Este trecho urbano passou a carregar o título de “cidade nova” e diferia da 

forma de ocupação da cidade antiga, mais orgânica e espontânea. 

“A estação de trem, as linhas de bonde, a mudança da residência de fazendeiros do interior para a 

capital, o desenvolvimento do comércio, a instalação de restaurantes, hotéis e cinemas 

configuraram o quadro de prosperidade desta parte da cidade entre o fim do século XIX e 

primeiras décadas do XX. A participação do Estado na afirmação do novo centro para além do vale 

e na consolidação da segregação das elites em relação aos outros grupos sociais também foi 

crucial.” (ISIDA, 2011) 

Na década de 1920 ocorre o crescimento vertical e o desenvolvimento imobiliário de Santa Ifigênia 

estimulados por regulações urbanísticas que dirigiam a verticalização pelos eixos viários da cidade 

em expansão. Na Avenida São João, por exemplo, não eram permitidas construções com menos de 

três pavimentos e o controle de altura permitia que as edificações tivessem de duas a três vezes a 

largura da rua que as servia. Porém, na década de 1930 com a implementação do Plano de 

Avenidas, o novo quadro das vias de circulação de automóveis colocou a região do centro em 



 

 
 

outro patamar de acessibilidade viária e isso foi determinante para compreender o rumo da 

expansão dos grupos mais ricos da cidade em direção à Avenida Paulista. 

Consequentemente, a partir de 1950 iniciou-se o processo denominado de “degradação” urbana 

ocasionada não só devido ao Plano de Metas, mas também pelas novas posturas da regulação de 

uso e ocupação do solo com a Lei de Zoneamento de 1972. 

De acordo com ela, a área de estudo se situa na Zona denominada Z5 (Figura 20), que juntamente 

à Z3 e Z4, passou a gozar do dobro do aproveitamento permitido na maior parte da cidade (até 

3,5). A falta de distinção das características de aproveitamento do solo destas demais zonas fez 

com que houvesse a expansão tanto da verticalização como das atividades centrais para novas 

frentes de valorização imobiliária como os Jardins, Pinheiros, Itaim, Moema e outros. 

Além disso, o investimento no metrô no centro histórico e a implementação de corredores de 

ônibus na área potencializaram a acessibilidade do centro para as faixas de menor renda. Com isso 

ocorre o abandono do centro pelas elites, acompanhado pela substituição destas por uma 

população de perfil econômico inferior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 20: Mapa de Zoneamento de 1972, para a área central de São Paulo. 
Fonte: Guia Mapograf de Zoneamento de 1997 (Leis n°8.382/75 e 8.796/78) aplicados sobre 
MOC. 



 

 
 

Porém, com a Nova Lei de Zoneamento da cidade de São Paulo (Figura 21), a área de estudo agora 

classificada como uma Zona de Centralidade Polar (ZCPb/05), recuos de frente passam a ser 

exigidos, a taxa de ocupação diminui de 80% para 70% e o coeficiente de aproveitamento 

aumenta de até 3,5 para até 4 (Tabelas 1 e 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 21: Mapa de Zoneamento de 2004 para área central de São Paulo. 
Fonte: PCSP, 2012. 
 

Hoje em dia a área de estudo se situa dentro do perímetro da “Operação Urbana Centro” e do 

projeto “Nova Luz”, cujo objetivo principal seria o de revitalizar a região central do distrito da 

República, melhorando a qualidade urbana e atraindo novos empreendimentos e visitantes 

através do instrumento de concessão urbana. (MOEL, 2012). No entanto, o projeto é amplamente 

criticado devido à falta de participação e inclusão popular no processo e pelo seu aspecto 

meramente especulativo de valorização e comercialização do solo urbano que ocasionaria um 

processo de gentrificação (NISIDA, 2011). 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1: Quadro número 2, anexo à Lei n° 8.001/73 Zoneamento. Características das Zonas de Uso. 
Fonte: PCSP, 2012. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabela 2: Quadro 04 do livro IX – Anexo à Lei n°13.885, de 25 de agosto de 2004. Características de aproveitamento, 
dimensionamento e ocupação dos lotes. 
Fonte: PCSP, 2012. 
 

Linha do Tempo 

1809 Primeira igreja de São Paulo construída além do Rio Anhangabaú: Santa Ifigênia, que passou 

a constituir o núcleo da primeira freguesia paulistana desmembrada da Sé. 

1810 Projeto de loteamento de Santa Ifigênia feito pelo Marechal Arouche de Toledo. 

 

 



 

 
 

Até 1870 A freguesia de Santa Ifigênia se manteve com as mesmas feições de ocupações dispersas, 

muitas vezes relacionadas à produção de subsistência e de abastecimento da cidade, por um longo 

período. 

1867 Instalação da Estrada de Ferro São Paulo Railway (Santos-Jundiaí), o que incentivou um 

crescimento urbano e demográfico sem precedentes. 

1870 Crescimento urbano no sentido oeste de São Paulo transpondo o vale do Anhangabaú e 

incluindo Santa Ifigênia notadamente dirigido para a população mais rica. O núcleo compacto da 

colina histórica deixava de ser o único lugar da cidade e de suas elites, e passava a assumir um 

perfil mais comercial, se constituindo como uma centralidade. 

1880 Campos Elíseos: primeiro loteamento com desenho totalmente ortogonal, com praças e ruas 

largas, planejado para ser lançado no mercado imobiliário de alta renda e receber os palacetes da 

elite cafeeira em seus largos terrenos. Este trecho urbano passou a carregar o título de “cidade 

nova”. 

1920 Crescimento vertical e o desenvolvimento imobiliário, ambos estimulados por regulações 

urbanísticas que dirigiam a verticalização pelos eixos viários da cidade em expansão. 

1930 Plano de Avenidas. As camadas de mais alta renda começaram seu caminhamento em 

direção a Avenida Paulista (sentido oeste). 

1950 Início do período da “degradação urbana”. 

1971 Elaboração da Lei de Zoneamento. O abandono do centro por suas elites foi acompanhado 

pela substituição destas por uma população de perfil econômico inferior. 

2004 Elaboração da Nova Lei de Zoneamento da cidade de São Paulo. 

2012 Inclusão da área no perímetro de ação do projeto Nova Luz. 

 
Em síntese, os aspectos normativos e de legislação relacionados ao zoneamento na área 

delimitada no distrito República são: 

 até década de 1950: normas que regulam áreas pontualmente; 

 1957: coeficientes máximos de 6 (uso comercial) e 4 (uso residencial); 

 zoneamento de 1972 – Z5 

 TO max = 80% 



 

 
 

 CA max = 3,5 

 zoneamento de 2004 – ZCPb 

 TO max = 70% 

 CA max = 4,0 

 Operação Urbana Centro 

 CA = 6,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

A3. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO: EDIFÍCIO 2_LÂMINA 

A4. RESULTADOS: EDIFÍCIOS 2, 3, 4, 5, 6 E 7 

A5. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

Anexo_1 – NBR 10151 (2000) 

Anexo_2 – NORMA TÉCNICA L11.032/92 

Anexo_3 - YYYYYYYYYY 

Anexo_4 - xxxxxxxx 

Anexo_5 - zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz 



 

 
 

ANEXO_1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO_2 
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