REABILITAÇÃO DE EDIFÍCIOS DO CENTRO DA
CIDADE DE SÃO PAULO – NOVAS MORADIAS
EM ANTIGOS ESPAÇOS: AVALIAÇÃO
DE DESEMPENHO, SOB O ENFOQUE
ERGONÔMICO, DAS FUNÇÕES E ATIVIDADES
DA HABITAÇÃO

Universidade de São Paulo
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo

REABILITAÇÃO DE EDIFÍCIOS DO CENTRO DA
CIDADE DE SÃO PAULO – NOVAS MORADIAS
EM ANTIGOS ESPAÇOS: AVALIAÇÃO
DE DESEMPENHO, SOB O ENFOQUE
ERGONÔMICO, DAS FUNÇÕES E ATIVIDADES
DA HABITAÇÃO

Nathália Mara Lorenzetti Lima
Dissertação de mestrado apresentada à
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo
da Universidade de São Paulo
para obtenção do título de mestre.
Área de concentração:
Tecnologia da Arquitetura
Orientadora:
Roberta Consentino Kronka Mülfarth
São Paulo
2017

Dedico este trabalho aos meus pais, a minha irmã e ao Guilherme
que sempre estiveram ao meu lado
me proporcionando todo apoio
e me incentivando
com todo amor...

AGRADECIMENTOS
Ao meu marido, por me incentivar sempre e me apoiar em todas as
dificuldades que tive ao longo desta pesquisa;
À minha orientadora Profa. Dra. Roberta Consentino Kronka Mülfarth, por
acreditar em mim desde a graduação, por sempre estar pronta para me
esclareacer quaisquer dúvidas e me orientar, com paciência, sabedoria e
carinho;
À Profa. Dra. Joana Carla Gonçalves Soares, por colaborar tão ativamente
e pelo apoio durante muitos momentos desta pesquisa;
À Mônica dos Santos Dolce Uzum, pela amizade, pelo grande apoio e
ajuda indispensável na elaboração deste trabalho;
À Mariana Auad Proença e ao Eduardo Pizzarro, pela amizade e pelo
apoio;
À Carolina Alves e à Mônica Marcondes por me auxiliarem no uso de
softwares de simulação;
À todos os colegas do LabAUT, que sempre se mostraram dispostos a
contribuir;
A todos os professores que passarm por mim e permitiram dividir seus
conhecimentos, contribuindo para o meu crescimento profissional;
A todos aqueles que direta ou indiretamente contribuíram para a finalização
deste trabalho.

“O LAR DEVE SER
O TESOURO DA VIDA.”
Le Corbusier

RESUMO
Este trabalho tem como objetivo principal requalificar edifícios que
permanecem em situação de abandono ou desuso no centro da cidade
de São Paulo, alterando o uso original, de comércio e serviço, para
habitacional. Isso porque centros urbanos de várias cidades mantém
edifícios nessas condições e, em contrapartida, a demanda por moradia
é crescente nesses espaços, onde a oferta de trabalho é maior, assim
como a facilidade de acesso a transporte público, saneamento básico,
serviços de saúde, educação, entre outros. Para isso, foram realizadas
análises térmicas e ergonômicas e, a partir desses resultados, propostas
modificações nas áreas internas aos espaços escolhidos, a fim de
melhorar a autonomia global do edifício. Tais análises se deram por meio
de simulação computacional das variantes térmicas e luminosas, tanto
para o estado original do edifício quanto para a proposta, fruto de análises
ergonômicas, voltadas a atender às novas demandas dos usuários.
Através dessas análises, fica explícita a possibilidade de adaptar estes
edifícios, que permanecem subutulizados ou em desuso, para unidades
habitacionais, garantindo boa qualidade ambiental para os usuários. Como
resultado final, foram produzidas fichas catalogando todas as qualidades
atribuídas a cada uma das unidades habitacionais propostas.
Palavras chave: Ergonomia, Conforto Ambiental, Conforto Ambiental
Térmico, Reciclagem de edifícios, Áreas Centrais.
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ABSTRACT
This work main objective is re-qualify buildings that remain in a situation
of abandonment or disuse in downtown São Paulo, changing the original
use, of business and service, to housing. That’s because urban centers
of several cities keep buildings under these conditions and, on the other
hand, the demand for housing is growing in these spaces, where the
job offer is higher, as well as the easy access to public transportation,
sanitation, health services, education, among others. For this, thermal and
ergonomic analysis were made, and from these results, changes in the
internal areas chosen spaces were proposed in order to improve overall
building autonomy. Such analyses were by means of computer simulation
of thermal and light variants, both to the original state of the building as
well to the proposal, the result of ergonomic analyses, to meet the new
demands of users. Through these analyses, it is explicit the possibility
of adapting these buildings which remain underutilized or in disuse, to
housing units, ensuring good environmental quality to users. As a final
result, files were produced cataloguing all the qualities attributed to each
of the housing units.
Keywords: Ergonomics, Environmental Comfort, Thermal Environmental
Comfort, Building Recycling, Central Areas.
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PARTE 1
CAPÍTULO 1
A CIDADE COMPACTA
O uso massivo do automóvel gerou um meio urbano configurado por um
modelo de ocupação dispersa, em que moradia, trabalho e lazer não se
contemplam num mesmo espaço físico na maioria dos casos, o que gera
necessidade de deslocamentos diários. Assim, com o uso intenso de
automóveis, prolonga as distâncias diárias entre moradia e trabalho, o
que, por conta dos congestionamentos, faz com que os trajetos passem a
ser contabilizados através do tempo de viagem, e não mais pela distância.
Para a solução de problemas gerados pela aglomeração não-planejada em
espaços reduzidos, uma das propostas – adotadas inclusive recentemente
– é a compactação das cidades, atrelando diversas “novas” práticas à
essa premissa, como tratamento de água, coleta seletiva de lixo, meios
de transporte públicos e híbridos, entre outros, a fim de garantir moradias
salubres e saudáveis.
Miana (2010) destaca as vantagens de se compactar as cidades, que
consistem em:
“(...) menor consumo de solo urbano; grande versatilidade de morfologias
urbanas possíveis, existência de transporte público que ofereça
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mobilidade a toda população, a redução dos tráfegos de veículo privado,
existência de áreas multifuncionais, as quais é possível chegar andando,
a sociabilidade e os câmbios pessoais e a segurança da população.”
(MIANA, 2010, pág. 78)
A cidade compacta nem sempre pode ser relacionada a edifícios altamente
verticalizados, na verdade, sua relação está diretamente relacionada à
mistura de usos, que maximiza a utilização da infraestrutura urbana, reduz
o tempo das viagens diárias e, além disso, gera novos empregos e retoma
a vitalidade de muitos espaços a princípio abandonados e esquecidos
pelo poder público. O diagrama a seguir ilustra essa dinâmica.

Figura 1: Os
núcleos compactos
e multifuncionais
reduzem
deslocamentos e
promovem vitalidade
à região.
Fonte: Rogers, 1997.

A diminuição da necessidade dos deslocamentos diários por meio de
automóveis é um dos principais fatores intrínsecos ao uso multifuncional
do solo, já que mantém próximos moradia, trabalho e lazer em espaços
reduzidos que podem ser acessados por alternativas de transporte de
baixo custo e impacto ambiental, como o público, bicicletas ou mesmo a
pé. Essas novas práticas contribuem para a melhora do meio ambiente
já que incentivaria a implantação bicicletários, aumentaria a oferta de
transporte público e incentivo na melhora de vias de pedestre e bicicletas
o que, por consequência, colaboraria para o aumento de usuários desses
modos de deslocamento.
Espaços que atendem apenas a uma função, seja ela trabalho, moradia
ou mesmo lazer, geram deslocamentos periódicos que variam de acordo
com o uso, ou seja, em vários momentos a vida urbana é praticamente
inexistente. Isso pode gerar, como consequência, violência e perda de
vitalidade desses espaços. Além disso, o uso esporádico da infraestrutura
urbana não permite que esta seja utilizada em toda a sua capacidade.
De acordo com Rogers (1997), à medida que a vitalidade dos espaços
públicos diminui, perdemos o hábito de participar da vida urbana da rua.
Sendo assim, o “policiamento” natural exercido por moradores, que se
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baseia em participar e transitar pelo espaço público que os envolve,
diminui, forçando assim a necessidade do policiamento oficial que gera a
percepção de um lugar violento, que deve ser protegido permanentemente.
O fator da violência faz com que a população passe a adotar um modelo
de vida considerado mais “seguro”, seguindo padrões monofuncionais,
como morar em condomínios fechados, frequentar shopping centers ao
invés de comércios de bairro, o que contribui para sociedades desiguais
e segregadas.
Por isso, a multifuncionalidade dos espaços urbanos atrelado à oferta
de infraestrutura são fatores que tem contribuído para a mudança do
olhar sobre as regiões centrais das cidades. Isso porque atualmente são
cenários em que essa dinâmica pode ser aplicada e, consequentemente, a
urbanidade dessas áreas poderá ser retomada. O aumento no número de
residências desses locais garante sua multifuncionalidade, aproximando
moradia, trabalho e lazer, além de garantir o uso contínuo da infraestrutura
já existente.
As cidades compactas, quando bem planejadas, trazem diversas
vantagens sobre a utilização da infraestrutura urbana e compartilhamento
de recursos. Têm-se o uso intensivo da terra e a utilização mais efetiva
da infraestrutura de energia, de abastecimento de água, de drenagem, de
estradas e de transportes coletivos. Estes pontos, aliados ao planejamento
urbano, proporcionam benefícios sustentáveis quando comparado às
dispersões urbanas.
A determinação da densidade mais comumente utilizada no planejamento
de cidades pode ser expressa sobre dois cálculos básicos de utilização do
solo, a Taxa de Ocupação (T.O.)1 e o Coeficiente de Aproveitamento (C.A.)2,
que variam conforme o zoneamento de cada cidade. Sua combinação
tem efeito direto no conforto dos usuários do edifício, assim como dos
pedestres quando no nível das calçadas. No entanto, para alcançar o
nível favorável de conforto é necessário a combinação com outros fatores,
como o acesso à radiação solar incidente, fator de céu visível, ventilação
passiva e ruído urbano, já que não existe uma densidade ideal e universal.
As especificidades de cada ponto onde serão implantados os edifícios
devem ser avaliadas para que não haja sobrecarga de sua infraestrutura
e para que a vida urbana se dê de forma harmoniosa. No caso brasileiro,
onde cerca de 32% da população vive em assentamentos precários,
segundo dados da Fundação Seade, somando-se habitantes de favelas,
loteamentos irregulares e cortiços das áreas centrais, a densidade
populacional alcança números como 600 habitantes por hectare, como é
o caso da favela de Paraisópolis.

Taxa de Ocupação
(T.O.) | Relação
percentual entre a
projeção da edificação
e área do terreno.
1

Coeficiênte de
Aproveitamento
(C.A.) | É um fator
de multiplicação que
indica a quantidade
máxima de metros
quadrados que podem
ser construídos em
um lote, somandose as áreas de todos
os pavimentos.
2
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É de se imaginar que grandes densidades são causas para diversos
distúrbios na vida em sociedade. No entanto, a necessidade de se
manter determinadas áreas adensadas, ou de se adensar os locais com
condições e potencial para tal, são desafios possíveis e que exigem amplo
planejamento para minimizar os impactos na qualidade de vida dentro da
cidade.
Esse é um dos desafios que este trabalho se propõe. A necessidade de
se reurbanizar e transformar áreas centrais monofuncionais, que atendem
apenas ao trabalho, em multifuncionais, adicionando moradia e lazer,
mantendo seu uso contínuo.
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CAPÍTULO 2
VACÂNCIA DE EDIFÍCIOS X
DÉFICIT DE MORADIAS
O número de iniciativas como objetivo de trazer mais moradores para
as áreas centrais está cada vez maior com o passar dos últimos anos.
Isso justifica-se através do déficit habitacional aliado aos desgastes de
deslocamentos diários que levou a um entendimento da necessidade de
fazer com que o centro seja encarado de maneira diferente. A grande
disponibilidade de transporte público coletivo, quando comparado às
demais áreas da cidade, e a vacância de um número enorme de edifícios
estimulou a criação dessas iniciativas que exploram esse potencial
subutilizado com o objetivo de trazer novos moradores para essas áreas,
aplicando o conceito de cidade compacta, bem como atrair “vida” à alguns
desses espaços que acabaram por perder totalmente a urbanidade.
“Atrelado ao boom imobiliário, o mercado de retrofit vem crescendo
nos grandes centros urbanos do país, onde as áreas para novos
empreendimentos estão cada vez mais escassas e caras. Disputados
pelos investidores do setor imobiliário, esses edifícios antigos, depois
de modernizados, oferecem, além de localização privilegiada, retorno do
investimento após um período curto de obra” (MOURA, 2008)
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Apesar de seu aparente uso intenso, o centro da cidade de São Paulo é
dotado de infraestrutura parcialmente ociosa, já que, em períodos diurnos,
seu uso supera o noturno em até 400%. Isso se justifica pelo fato de
as áreas centrais deterem mais de 24% dos empregos, enquanto que a
grande maioria de seus trabalhadores provém de regiões distantes do local
de trabalho. Isso fica explícito ao se comparar a quantidade de empregos
ofertados pela região da Sé com a quantidade de moradores. Essa
relação chega a seu extremo: uma média de 4,3 empregos por habitante
da região (Dados obtidos a partir da apresentação do Programa Renova
Centro em http://www.habitacao.sp.gov.br/casapaulista/downloads/ppp/
apresentacao_programa_renova_centro.pdf).
Em 1940, o centro da cidade abrigava 33,4%da população de São Paulo,
enquanto que, em 2000, esse número era de apenas 23,96%. Essa
diminuição de moradores no centro deveu-se tanto pela diminuição do
número de domicílios quanto pelo abandono e degradação de imóveis.
Nessa região, apesar da grande oferta de infraestrutura, passa por um
processo de desvalorização econômica, esvaziamento e deterioração,
que reflete nas dinâmicas e do ambiente construído desses espaços
(D’ANGELIS, 2007).
Além disso, atualmente, a taxa de vacância da região central é
de, aproximadamente, 30%, com vários edifícios degradados e
abandonados, gerando a possibilidade de invasões que resultam em
habitações precárias e sem as mínimas condições de habitabilidade e
salubridade, sem segurança tanto física quanto fisiológica para o usuário
e que contribuem para a degradação do espaço urbano. Essa vacância
demonstra a possibilidade de reabilitação desses edifícios, otimizado pela
infraestrutura existente (CUSINATO, 2004). No entanto, a demolição de
edifícios, ou mesmo de quadras inteiras, ainda é uma prática recorrente
apesar de, muitas vezes, não corresponderem às demandas do local
ou mesmo não representarem a opção mais viável tanto no contexto da
região ou mesmo da cidade, quanto aos aspectos econômicos envolvidos.
Outra problemática que envolve a região central é a grande quantidade
de cortiços. Segundo Ferreira, a quantidade de cortiços é muito maior
nessas regiões que em qualquer outra da cidade, o que também corrobora
com a degradação do espaço público, além de manter os moradores em
péssimas condições de habitabilidade. A exploração da ilegalidade desses
espaços acaba por gerar lucros aos proprietários bem acima dos gerados
em alugueis formais (nesses, a média de valor mensal do aluguel é cerca
de 0,75% do valor do imóvel, enquanto que nos cortiços essa média
é entre 1,6% e 2,48%). Tal discrepância revela o custo da ilegalidade.
36 | Reabilitação de edifícios do centro da cidade de São Paulo

Interessa-nos também analisar em que medida os moradores desses
cortiços se utilizam dos espaços livres do entorno; a exiguidade dessas
precárias moradias expulsa seus moradores, na maior parte do dia, para
a rua ou espaços livres próximos. O espaço urbano, em bairros com alto
grau de encortiçamento, é via de regra também deteriorado; o abandono
a que essa população é relegada pelo poder público, que permite a
ocupação em tão baixo nível de salubridade, reflete-se no espaço urbano
(FERREIRA, 2007, p.48). Apesar de grave, essa situação ainda é pouco
explorada pelo poder público, no entanto, o mesmo já está começando a
tratar dos edifícios antigos e abandonados a fim de reutiliza-los.
Uma das tentativas do poder municipal em reutilizar os edifícios existentes
dessas regiões se faz através do Programa Renova Centro que, por
meio de pesquisa e avaliação de edifícios nessas áreas centrais, o
programa se propõe a selecionar unidades aptas a serem reabilitadas e,
através dele, pretende atender cerca de 3.000 famílias (Dados retirados
da apresentação renova centro em http://www.habitacao.sp.gov.br/
casapaulista/downloads/ppp/ apresentacao_programa_renova_centro.
pdf). Grande parte dos edifícios selecionados nesse programa estão em
estado de abandono ou subutilizados, com exceção, em alguns casos, do
andar térreo que, majoritariamente, é de uso comercial e alugado. Além
disso, o programa também aborda edifícios tombados já que muitos deles
se encontram abandonados tanto pela dificuldade em torna-los habitáveis
em função das dificuldades referentes à atender as novas legislações,
quanto pelo interesse de valorização do imóvel. Em contrapartida, o motivo
de o centro abrigar uma quantidade significativa de edifícios nesse estado
é a de preservar sua história e memória, o que acaba não acontecendo da
maneira esperada já que o mesmo, nessa situação, acaba por degradar
seu entorno. Com esses novos programas de revitalização e atração para
as áreas centrais através de seus edifícios, pretende-se reverter essa
dinâmica atual que tanto prejudica a cidade.
Como consequência dessas novas iniciativas, as questões relacionadas
à densidade populacional do centro ganharam destaque e propiciaram
a avaliação do conceito de cidade compacta. Juntamente à densidade,
outros fatores como mobilidade, poluição emitida em decorrência dos
deslocamentos, qualidade de vida, entre outros, tornaram-se parte desta
balança que procura otimizar a atividade de “morar” em uma cidade como
São Paulo.
O processo de mudança da imagem do centro de um local abandonado
propiciou novas discussões a respeito dessa área da cidade sobre
intensificação do uso do solo, revitalização, retrofit, reabilitação, reforma,
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reuso, requalificação, entre outros, que passaram a integrar inúmeras
propostas e ações que visam um novo tipo de abordagem sobre essa
parte da cidade de São Paulo.
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CAPÍTULO 3
REABILITAÇÃO COMO MECANISMO
DE “READENSAMENTO” E
REVITALIZAÇÃO DO CENTRO
O termo retrofit surgiu nos Estados Unidos e na Europa no final da década
de 1990. “Na construção civil, ele é empregado para descrever um
processo de modernização e atualização de edificações, visando torná-las
contemporâneas, sem modificação de uso: uma atualização tecnológica”,
segundo Qualharini. No entanto, a fim de atender as novas demandas
da região onde o edifício encontra-se, essa prática pode estar associada
ao retrofit a fim de garantir seu uso intenso e contínuo. Por isso, apesar
de o processo de requalificação dos edifícios existentes necessitar de
reflexão sobre o patrimônio edificado, já existem maneiras de recuperálos a fim de garantir habitação no centro da cidade não apenas através
das modificações tecnológicas, estéticas e funcionais, mas também pelas
diferentes maneiras de se apropriar do espaço público do entorno.
A requalificação permite reintegrar os edifícios que foram perdendo
as características desejadas de desempenho ao longo dos anos que
geralmente estão relacionadas às mudanças de necessidade dos
usuários ou mesmo da própria região e suas demandas. No entanto,
também muito recorrente são as mudanças tecnológicas, degradação
gerada pelo uso cotidiano e, muito recorrente, pela falta de manutenção.
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O gráfico consegue explicitar a influência que a falta de manutenção pode
ocasionar na diminuição do tempo de vida útil do edifício, que se encurta
quando ela não ocorre e se prolonga são feitas periodicamente.

Gráfico 1: manutenção
X não manutenção
Fonte: Sabbatini,
2007 apud Uzum,
2011, p. 29.

Segundo Uzum (São Paulo, 2011), os projetos de requalificação diferemse muito dos projetos de edifícios novos pelo fato de nem sempre o que
se projeta para requalificar um edifício é realmente construído, pois, em
muitos casos, os desenhos do antigo edifício não são compatíveis com a
realidade. Além disso, existem restrições aos projetos de retrofit muitas
vezes inexistentes quando comparados a construções novas, alguns
desses fatores são devidos:
•

Aos limites do edifício

•
À área das unidades habitacionais dependendo do órgão
que custeará as modificações
•
Restrições de espaço para o manuseio da obra (para
canteiro de obra, recebimento e armazenamento de materiais)
•
Adequação ás legislações sobre segurança contra incêndio,
acessibilidade e patrimônio histórico.
A análise do conforto ambiental também se mostra importante no processo
de Retrofit na medida em que as condições ambientais são alteradas com
a verticalização do entorno e o aumento do fluxo de veículos causando o
estresse pelo ruído, como também do aumento da temperatura em função
do adensamento do solo e má ventilação entre os edifícios vizinhos. Nesse
contexto, a inserção do conforto ambiental na concepção e avaliação de
edificações existentes (como também nos projetos de arquitetura) é de
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extrema importância e nos remete ao questionamento e definição de
conforto ambiental, que caracteriza uma percepção individual do espaço,
de qualidades, influenciada por valores de conveniência, adequação,
expressividade, comodidade e prazer (VIRILIO, 1993). Essa percepção
engloba, além de aspectos físicos, como também comportamentais, que
podem ser classificados em: sócio culturais, psicológicos, ambientais e
físicos (HALL, 2005).
Além dos aspectos do usuário, o reconhecimento dos recursos naturais
como limitados e que devem ser preservados faz com que equipamento
e sistemas de baixo consumo energético e de água sejam implantados
a fim de melhor o desempenho predial do mesmo. No entanto, os pouco
casos de retrofit, principalmente para edifícios residenciais de baixa renda,
consistem basicamente em recuperação de fachada e atualização de
instalações prediais, ignorando questões relativas ao conforto ambiental
e à ergonomia.
“Carregada por décadas pelo estigma de ciência que estuda a interface
do ser humano com o trabalho, a ergonomia passou (e ainda passa) por
várias interpretações equivocadas, que enfraqueceram o seu caráter
multi e interdisciplinar, reduzindo-a, no caso especifico do projeto de
arquitetura, a questões meramente dimensionais, reforçando os aspectos
antropométricos e, mais recentemente, relacionados com a acessibilidade
Entender este “trabalho” como qualquer ação do homem no meio em
que se encontra trouxe a real dimensão da ERGONOMIA. Partindo do
pressuposto que a Ergonomia na Arquitetura tom como objetivo o homem
no espaço, podemos defini-la como o estudo das ações e influências
mútuas entre o ser humano e o espaço através de interfaces recíprocas”
(KRONKA MULFARTH, 2015).
Com a divulgação do Decreto 5296, em 2004, a questão da acessibilidade
e da arquitetura universal passa a ser assegurada na cidade de São Paulo,
e impõe desafios ao projeto e à recuperação de edifícios, determinando
novos parâmetros mais rigorosos de desempenho ergonômico e
dimensional, priorizando a qualidade espacial, segurança e conforto do
usuário.
No entanto, a requalificação de edifícios tombados é dificultada por suas
limitações não apenas espaciais – dificuldade comum à todo edifício
existente – mas, principalmente, em relação às geradas pelo próprio
tombamento – impossibilitando modificações nas fachadas, volumetria,
caixilhos antigos, entre outros – o que desestimula essa prática e,
consequentemente, mantém o edifício sem condições ambientais
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favoráveis às atividades realizadas em seu interior ou mesmo acaba
por inutiliza-lo já que o mesmo não atende mais às atuais normas
de acessibilidade, segurança e bombeiros. A escolha de materiais
e técnicas que reflitam em menor impacto para o conjunto da obra e,
concomitantemente, contribua para o desempenho da edificação predial
tombada, tomando-se como base que ela deve manter o máximo de
suas características originais e, o que for modificado, ter explícito sua
implantação posterior, ou seja, “são consideradas adequadas, entretanto,
as intervenções e/ou uso de materiais diferenciados e fabricados em
épocas distintas, quando utilizados como suporte ou complemento, desde
que não caracterizem falsificação” (RIBEIRO e PRIDÊNCIO, 1998)
Apesar desses empecilhos, seja com edifícios tombados ou não, vários
estudos apontam que as requalificações podem ter custos de 30 a 40%
inferiores quando comparados aos gerados por construções residenciais
novas. Provavelmente em função das expectativas de mercado, o reuso
de edifícios ainda não é adotado. Mesmo assim, as vantagens em se
reutilizar os edifícios já existentes já começaram a influenciar a iniciativa
privada que tem concentrado esse tipo de intervenção em edifícios de
uso comercial ou de serviços. Essa economia nos investimentos também
podem garantir locações de mesmo custo ou até mesmo superiores às
edificações novas (SECOVI, 2009) possivelmente por sua localização
com maior oferta de transporte e acesso facilitado.
Esses, aliado com tempo nos deslocamentos, entre outros, passou a
influenciar diretamente o conceito de se “morar bem”, refletindo uma
qualidade de vida onde a mobilidade exerce maior influência, não apenas
referente à planejamento urbano e infraestrutura, como também motivador
das escolhas dos usuários, que tornam-se reféns de uma cidade com
sérios problemas recorrentes a transporte, já que não suportam a
demanda atual (KRONKA MULFARTH, 2015). Para muitos, proximidade
do trabalho, facilidade no deslocamento, qualidade do ar, ausência de
ruído, proximidade de serviços, possibilidade de trabalho em casa, custo,
entre outros fatores ilustram um pouco as razões prováveis que podem
justificar o “morar” no centro da cidade e permanecer exposto a problemas
de qualidade ambiental e condições restritas de habitabilidade em que se
encontram hoje.
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CAPÍTULO 4
INTERAÇÃO ENTRE CONFORTO
TÉRMICO E ERGONÔMICO
A interação entre conforto térmico e luminoso com a ergonomia pode
agregar muito positivamente ao conforto ambiental do edifício de forma
geral, isso porque existem meios de o projeto ergonômico contribuir na
melhoria dos aspectos relacionados à iluminação e térmica dos ambientes,
potencializando suas qualidades.
Segundo Mülfarth (2017), ao identificar uma não conformidade quanto
aos aspectos de conforto térmico ou luminoso, existem ações no espaço
edificado que podem contribuir para melhorar este fato. A partir disso, ela
propõe um método que avalia o layout quanto a configuração do espaço
interno e ao projeto de aberturas e suas proteções (quando existentes)
para que o usuário controle suas condições de térmica e iluminação.
Para isso, é avaliado a facilidade de acesso do controle da ventilação
natural, da iluminação natural, de elementos de sombreamento, bem
como a mobilidade no espaço para adequar-se as diferentes situações
ambientais e facilidade de manutenção e manuseio de tais elementos.
Assim, Mülfarth (2017) elaborou duas tabelas relacionando os quesitos
do conforto térmico e luminoso do edifício com a ergonomia que, ao
serem combinados da maneira adequada, resultam na melhor situação
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de conforto ambiental que o edifício, em tais circunstancias, é capaz de
promover aos usuários.
Sobre essas tabelas, voltadas para análise de edifícios existentes e as
atuais atividades exercidas em seus espaços internos, foi elaborada
uma análise a fim de avaliar como poderiam ser aplicadas ao tratar da
reabilitação de edifícios, ou seja, para avaliar espaços sem uso que
receberão novas atividades, diferentes das projetadas originalmente.
Isso porque o projeto de layout interno, de móveis, equipamentos e
definição do uso dos espaços, ainda não existe e seria a partir desta
análise devidamente projetado, corroborando para o melhoramento
dos parâmetros térmicos e luminosos quando o edifício passasse a ser
ocupado. Tais análises estão apresentadas a seguir:

Tabela 1: Ergonomia
+ Conforto Térmico do
edifício existente. Com
avaliação da autora
sobre utilização para
edifícios em desuso.
Fonte: Mülfarth,
2017, p. 80.

É possível realizar nos edifícios em desuso.
Não é possível realizar nos edifícios em desuso.
Objetivo na requalificação do edifício em desuso.
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Tabela 2: Ergonomia
+ Iluminação Natural
no edifício existente.
Com avaliação
da autora sobre
utilização para
edifícios em desuso.
Fonte: Mülfarth,
2017, p. 81.

Parte 1 | Interação entre conforto térmico e ergonômico | 45

Apesar de nem todos os aspectos listados nas tabelas serem aplicáveis a
edifícios sem uso, alguns critérios tornam-se metas a serem alcançadas
nos projetos de reabilitação, tornando os elementos analisados de fácil
acesso, com bom controle pelo usuário, implantados adequadamente,
entre outros.
A fim de comprovar esses aspectos trabalhados no conteúdo das tabelas
anteriores, seguem alguns exemplos, através de visitas técnicas realizadas
nos edifícios Itália, Anchieta, Copan e Conjunto Nacional, comprovando
tais interferências do ergonômico sobre o conforto térmico e luminoso, que
foram analisados e avaliados através dessa metodologia por um grupo de
estudantes da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de
São Paulo ao longo de um completo Projeto de Pesquisa, que analisaram
edifícios ícones da arquitetura modernista da cidade de São Paulo:
- impossibilidade ou dificuldade de acesso as aberturas e/ou aos elementos
de sombreamento móveis, sejam eles internos ou externos:

Figura 2: Exemplo de
dificuldade de acesso
aos elementos de
controle de iluminação
e ventilação naturais
no Edifício Anchieta.
Fonte: Imagem cedida
pelos interagentes do
Projeto de Pesquisa
em questão.

Nesta imagem é possível perceber a dificuldade e quase impossibilidade
da usuária controlar a janela, tanto a ventilação quanto a iluminação. Em
casos como este, é muito comum que o usuário simplesmente ignore
tais elementos a fim de evitar a dificuldade ou até o risco – já que pode
precisar de escada – optando por mantê-los constantemente fechados.
Neste acaso, além da abertura estar muito acima do alcance normal da
usuária, ainda possui armários entre eles, dificultando ainda mais essa
tarefa.
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Figura 3: Exemplo
de falta de acesso
aos elementos de
controle de iluminação
e ventilação naturais
no Edifício Anchieta.
Fonte: Imagem cedida
pelos interagentes do
Projeto de Pesquisa
em questão.

Enquanto que na primeira imagem, a dificuldade ocorre pela altura da
abertura, neste caso, é pela dificuldade de se aproximar da hanela a direita.
O que pode ocorrer é, ou avançar sobre os obstáculos para alcançá-la,
prejudicando a segurança do usuário, para assim conseguir manusear a
abertura, ou mantê-la fechada, o que pode resultar em prejuízo para o
conforto térmico e luminoso do ambiente.
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PARTE 2
CAPÍTULO 5
INTRODUÇÃO
A partir do conteúdo apresentado anteriormente, essa pesquisa
pretendeu abordar uma gama de edifícios que permanecem em constante
depreciação, seja por ações do tempo ou mesmo por falta de manutenção,
encontrados em situação de abandono ou subutilização na região em que
há grande busca por moradia na cidade de São Paulo: o centro. Essa
característica não é uma exclusividade da cidade de São Paulo, mas
também é percebida em diversos outros centros urbanos, principalmente
ao tratar das grandes metrópoles.
Muitos dos edifícios que permanecem em tal estado de uso e degradação
na cidade de São Paulo foram construídos na época entre 1930 e 1960,
ou seja, estão inseridos na época moderna da arquitetura e, dessa forma,
apresentam muitas características similares. Assim, tornou-se possível
abordar determinadas características físicas do ambiente estudado, bem
como propor soluções que permitem ser disseminadas a grande parte
desses edifícios e, dessa maneira, tornaram-se fontes de pesquisa expondo
possíveis alternativas para futuras reabilitações de edifícios comerciais
dessa mesma época com o propósito de os tornarem residenciais.
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O objetivo principal dessa pesquisa é reabilitar dois edifícios, com
tipologias muito comuns a edifícios da mesma época de construção,
distintos entre si, adaptando o uso original comercial e de serviços para
o residencial, a fim de atender às demandas ergonômicas dos novos
usuários. Dessa forma, pretende-se alcançar o objetivo secundário
de servir como base e referência para demais trabalhos que pretendam
realizar a mudança de uso comercial para residencial dos edifícios.
Também serão analisados aspectos relacionados a térmica, a fim de
garantir a autonomia global do edifício, ou seja, atender aos principais
aspectos de conforto ambiental que influenciam o usuário através da
interação entre a térmica e ergonomia.
Em geral, os edifícios dessa época possuem boas qualidades térmicas,
dada sua grande massa térmica, contribuindo para menores ganhos de
calor proveniente do meio externo. No entanto, essa característica pode
permanecer subutilizada já que janelas mal empregadas e sem proteção
podem colaborar para o mau desempenho de forma generalizada desses
Simulação através
do software TAS
que, baseado em um
modelo tridimensional
do edifício e entorno,
características
climáticas de um
ano típico local,
características
construtivas do edifício,
cargas internas e
estilos de ocupação,
calcula índices de
conforto térmico para
todas as horas do
ano. Para isso, foi
utilizada a base de
dados climáticos anual
da cidade de São
Paulo elaborada pelo
projeto SWERA - Solar
and Wind Energy
Resource Assessment
que é financiado
pela UNEP – United
Nations Environment
Program. Esta base
contém os dados das
8.760 horas de um ano
típico: temperatura e
umidade relativa do ar,
radiação solar global
e difusa no plano
horizontal, direção e
velocidade de vento,
e nebulosidade.
3

edifícios. Assim sendo, foram realizadas propostas que alinham térmica
e ergonomia a fim de garantir não apenas a usabilidade do edifício em
termos de acesso e realização de atividades por todas as faixas etárias
e condições físicas dos usuários, como também potencializar ao máximo
a autonomia térmica e luminosa dos edifícios, tornando os ambientes
propostos agradáveis também nesse aspecto. Além disso, foram
explorados aspectos ergonômicos para potencializar a autonomia do
edifício, permitindo que as propostas de melhoria no ambiente em relação
a térmica e a luminosidade natural possam ser exploradas da maneira
com que foram propostas.
Para isso, foram simulados3 os ambientes em sua forma original e com
alterações a fim de melhorar suas condições térmicas internamente.
Essas simulações proporcionaram informações referentes as condições
de temperatura interna (Temperatura Radiante Média) e ventilação
natural dos edifícios nos pavimentos escolhidos para estudo. Esses
pavimentos foram escolhidos de acordo com a altura em relação ao nível
da rua e também por representar ao menos dois pavimentos do edifício
(pavimento tipo) e, em ambos os edifícios, esses pavimentos foram o
segundo e quinto, já que tratamos de edifícios que, em geral possuem
um pavimento intermediário localizado geralmente acima do térreo, e
tais edifícios possuem em torno de sete pavimentos (além do térreo e do
intermediário que muitas vezes são de uso diferente dos demais). Além
da questão do nível em relação a rua, a escolha de pavimentos que não
fossem seguintes é importante para os casos de edifícios com diferentes
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plantas, seja pela presença de átrios internos ou mesmo pela disposição
dos espaços.
Com as simulações resultantes dos espaços originais dos dois edifícios,
foi possível analisar espacialmente, a fim de projetar ambientes
ergonômicos, promovendo acessibilidade e segurança aos usuários. A
partir das mudanças realizadas no projeto ergonômico, uma nova análise
foi feita, simulando termicamente os ambientes propostos e comprovando
a eficácia das propostas.
Além disso, o resultado dos edifícios foi catalogado em fichas e resumiu as
informações de cada unidade proposta em cada edifício. Assim, ficaram
explicitas tanto as características térmica quanto as ergonômicas que
elas atendem e quais as limitações impostas para tais resultados.
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CAPÍTULO 6
ESCOLHA DOS EDIFÍCIOS
A cidade de São Paulo, entre o final do século XIX e início do século
XX, viveu um grande aumento demográfico que mudou estruturalmente
a cidade. O histórico demográfico nos mostra que entre 1890 e 1950 a
cidade passou de 64.934 para 2.653.860 moradores (SEMPLA, 2010).
Esse crescimento exigiu maiores investimos e ampliação das redes de de
infra-estrutura, como água, esgoto, transportes, saúde, pavimentação de
vias e calçadas, além de habitação. É nesse periodo de crescimento que
a arquitetura moderna se desenvolveu.
A arquitetura brasileira do período de 1930 e 1960 também é conhecida
como arquitetura bioclimática (CORBELLA e YANNAS, 2003), por
suas características de inserção climática, com o objetivo de controlar
a radiação solar, a luz natural, a ventilação natural e as oscilações de
temperatura com o uso da massa térmica inerente principalmente à
estrutura de concreto.
Algumas características são comuns às construções da época em que os
edifícios foram construídos, como os grandes vão agora possíveis através
das características construtivas da época e o uso do concreto armado,
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grandes aberturas, pé direito de aproximadamente 3,00m ou mais,
laje de concreto, entre outros. Essas características podem colaborar
positivamente para o melhor desempenho do edifício, sem depender de
meios artificiais de refrigeração ou aquecimento, ventilação e iluminação.
Além disso, as paredes mais espessas garantem maior inércia térmica, ou
seja, menor amplitude de temperatura quando comparadas ao ambiente
externo, evitando-se assim os picos máximos e mínimos de temperatura.
Essa característica é um dos principais aspectos construtivos que incide
sobre os edifícios construídos entre as décadas de 30 e 64. Através das
paredes mais grossas e densas, é possível amortecer a variação de
temperatura no meio interior em comparação com o exterior. Para uma
cidade como São Paulo, em que o verão possui temperaturas muito altas –
assim como a maioria das cidades brasileiras – essa é uma característica
de grande importância. Infelizmente, por uma questão de economia no
ramo da construção civil, as espessuras de parede vem sendo diminuídas
o que gera maior ganho de calor por meio delas. Aliado a isso, o uso
indiscriminado das aberturas também vem provocando essa proximidade
entre temperaturas externas e internas aos edifícios, anulando as boas
consequências que a grande inércia térmica desses edifícios é capaz de
proporcionar a qualidade ambiental térmica interna.
Por esta pesquisa tratar de edifícios projetos originalmente para atender
tarefas voltadas ao comércio ou serviços, possuem plantas mais amplas,
com poucas divisões. Com isso, esses grandes vãos são integrados e
permitem ventilações cruzadas por praticamente todo o andar.
O pavimento mais desimpedido por estruturas facilita a proposta de
melhores soluções de layout, já que o uso residencial exige mais divisões
entre os diferentes ambientes de acordo com as tarefas realizadas em
cada um deles. No entanto, a intenção de projeto dessa pesquisa é a
de manter os espaços propostos os mais adaptáveis possíveis a fim de
atender as mais diversas atividades que poderão ser inseridas naqueles
ambientes domésticos, seja como diferentes hobbies ou mesmo a
inserção de atividades para fins comercias do morador. Apesar disso, para
toda as soluções, será proposta uma planta básica, tornando possível
a compartimentação do ambiente, caso essa seja a vontade do novo
morador – ou seja, divisões recorrentes culturalmente, como cozinha,
quartos e sala.
Para a seleção desses edifícios, foi utilizado o livro intitulado Estudo
para Implantação de Unidades Habitacionais no Centro de São Paulo,
de Fábio Mariz Gonçalves, Anna G. H. Callejas e Rodrigo M. H. Tanaka,
pela FUPAM – Fundação para Pesquisa Ambiental, que reúne cerca de
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90 edifícios sem uso da região central da cidade de São Paulo.
Após observar as tipologias mais recorrentes no centro da cidade de São
Paulo, com ênfase nos edifícios que permanecem na situação de abandono
ou subutilização, foram escolhidas duas tipologias a serem exploradas
nessa pesquisa a fim de, através delas, conseguir propor soluções
adaptáveis a essa maioria edificada. Através disso, foi selecionada uma
primeira gama de edifícios a serem analisados e, posteriormente, após
uma nova seleção, determinar os dois edifícios a serem trabalhados ao
longo desta pesquisa. São eles:
- Edifício da rua Sete de Abril:

Figura 4: Planta do
pavimento tipo do
edifício da rua sete de
abril. Fonte: CoHab-SP.
Figura 5: Imagem do
edifício da rua sete
de abril. Capturada
em abril de 2015
pela autora.

- Edifício da rua Capitão Salomão:
Figura 6: Planta
do pavimento tipo
do edifício da rua
Capitão Salomão.
Fonte: CoHab-SP.
Figura 7: Imagem
do edifício da rua
Capitão Salomão.
Capturada em abril
de 2015 pela autora.

- Edifício da rua Conselheiro Crispiniano:
Figura 8: Planta
do pavimento tipo
do edifício da rua
Cons Crispiniano.
Fonte: CoHab-SP.
Figura 9: Imagem
do edifício da rua
Cons. Crispiniano.
Capturada em abril
de 2015 pela autora.
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- Edifício da Avenida Ipiranga:
Figura 10: Planta do
pavimento tipo do
edifício da Av. Ipiranga.
Fonte: CoHab-SP.
Figura 11: Imagem
do edifício da da Av.
Ipiranga. Capturada
em abril de 2015
pela autora.

- Edifício da rua Paula Souza:
Figura 12: Imagem do
edifício da rua Paula
Souza. Capturada
em abril de 2015
pela autora.
Figura 13: Planta
do pavimento tipo
do edifício da rua
Paula Souza. Fonte:
CoHab-SP.

A partir disso, foram listadas algumas características mais recorrentes à
essa maioria através de análise de plantas, apresentadas anteriormente:
- edifício projetado como de uso misto;
- térreo de uso comercial;
- pavimentos acima do térreo projetados para atender serviços (a não ser
mezanino voltado ao uso comercial do térreo);
- acesso aos pavimentos acima do térreo por uma área pequena do térreo;
- área de circulação vertical dotada de elevador e escada (um deles com
escada enclausurada e outro com escada aberta para abranger diversas
soluções).
Essas características principais ajudaram a limitar os edifícios que foram
estudados como objetos dessa pesquisa.
Outro critério que também foi considerado foi o de selecionar edifícios em
que ele mesmo ou seu entorno mais imediato evidenciasse a necessidade
de inserção de moradias na região em questão. Essa necessidade pôde
ser demonstrada através de ocupações ilegais voltadas a moradia no
centro, fosse no edifício a ser estudado ou nos edifícios a redor dele e
também a identificação de moradores de rua nas proximidades do edifício.
Tais aspectos foram analisados através de visitas até os edifícios pré56 | Reabilitação de edifícios do centro da cidade de São Paulo

selecionados anteriormente.
Sendo assim, duas tipologias se destacaram: a primeira com planta
profunda, com mais de 15 metros, apresentando empenas laterais cegas
ou mesmo sem recuos laterais e com largura não ultrapassando os 10
metros. Assim, o posicionamento das aberturas se faziam nas duas
extremidades, sem possibilidade de aberturas nas laterais. A segunda
tipologia destacou-se por sua fachada mais ampla, cerca de 20 metros
e profundidade não muito maior que isso, com cerca de 25 metros e,
diferentemente da anterior, essa tipologia apresenta átrios que recortam
o edifício e podem ser maiores na medida em que estão nos mais altos
patamares, o que contribui para a ventilação e iluminação dos pavimentos
mais inferiores.
A partir dessas etapas, foram selecionados dois edifícios. Um deles
localizado na Rua Paula Souza e o outro, na Rua Capitão Salomão. O
primeiro deles abriga um depósito de móveis importados com venda
voltada a lojistas e, por esse motivo, foi considerado subutilizado já não
agrega valor algum a cidade ou mesmo gera empregos a população.
Além disso, os últimos pavimentos encontram-se vazios e já possível
perceber deteriorações ocasionadas pela ação do tempo e pela falta de
manutenção. A planta desse edifício se encaixa na descrição de der mais
estreita e com as empenas laterais cegas.

Figura 14: Localização
do edifício da rua
Paula Souza na
imagem de satélite.
Fonte: Google Earth
com edição da autora.
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Figura 15: Planta
do pavimento
térreo do edifício da
rua Paula Souza.
Desenho da autora.

Figura 16: Planta
do pavimento
intermediário do
edifício da rua Paula
Souza. Desenho
da autora.

Figura 17: Planta
do pavimento
tipo do edifício da
rua Paula Souza.
Desenho da autora.
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Figura 18: Corte
longitudinal do edifício
da rua Paula Souza
com indicação de usos.
Desenho da autora.

O segundo edifício, da rua Capitão Salomão, foi escolhido por atender
a descrição da segunda tipologia descrita, ou seja, tem planta mais
quadrada, em que a fachada e a profundidade não são tão discrepantes
e tem por volta de 2º metros. Nesse caso, possui dois átrios em que um
deles aumenta na medida que se elevam os patamares. Dessa maneira,
fora dois blocos voltados as atividades realizadas em cada patamar: um
a frente, voltado tanto para a rua quanto para um dos átrios, e o outro ao
fundo, que se volta exclusivamente aos átrios.

Figura 19: Localização
do edifício da rua
Capitão Salomão na
imagem de satélite.
Fonte: Google Earth
com edição da autora.
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Figura 20: Planta
do pavimento térreo
do edifício da rua
Capitão Salomão.
Desenho da autora.

Figura 21: Planta dos
pavimentos 2, 3 e
4 do edifício da rua
Capitão Salomão.
Desenho da autora.

Figura 22: Planta
dos pavimentos 5 e
6 do edifício da rua
Capitão Salomão.
Desenho da autora.
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Figura 23: Corte
longitudinal do
Edifício da rua
Capitão Salomão com
indicativos de uso.
Desenho da autora.
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CAPÍTULO 7
MÉTODOS
Como método de avaliação e proposta de reabilitação voltada a
habitação desses dois edifícios, foi realizada, em uma primeira etapa, a
simulação térmica através do software EDSL/Bentley Thermal Analysis
Simulation, o TAS, de simulação de desempenho térmico de edifícios
disponível para uso acadêmico na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo
da Universidade de São Paulo, no LabAUT - Laboratório de Conforto
Ambiental e Eficiência Energética. Ele permite gerar gráficos que
constatam as condições internas aos edifícios sem a necessidade de
se realizar medições com aparelhos de forma presencial nos edifícios. A
princípio foi cogitada a hipótese de realizar medições in loco, no entanto,
após visitar os edifícios, foi constatada a impossibilidade em se manter
os equipamentos apropriados no local durante o período necessário,
dada a falta de segurança e proteção deles, além da dificuldade em se
entrar nos edifícios. Esse software permite que a simulação de diferentes
dias do ano, abrangendo assim períodos mais quentes e mais frios em
situações distintas de cobertura de céu, ou seja, em períodos nublados e
com o céu desobstruído. Através desse mecanismo, foi possível propor
soluções comprovadamente melhores para tais situações, melhorando a
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autonomia dos edifícios para todos os diferentes períodos do ano.
Aliada a simulação térmica, foram realizadas diferentes avaliações
ergonômicas dos espaços internos. Para isso, foram analisadas as
possíveis tarefas corriqueiras para os ambientes domésticos, mas também
determinou-se um espaço voltado às atividades não convencionais que
cada vez mais são inseridas no ambiente doméstico, voltadas ao trabalho
e ao complemento de renda, como artesanato, cozinhar em maior escala
para comercializar os produtos alimentícios, trabalho em computadores,
como é o caso de freelancer e home office, entre outras. Tal avaliação
ocorreu da seguinte maneira:
•

Definição do programa de necessidades;

•

Estudo das funções e atividades de uso na habitação;

•

Análise de tarefas.

A definição de um programa de necessidades representa geralmente
o primeiro passo do processo do projeto, em que se identificam os
dados do problema e se organizam os objetivos e exigências que a
solução deve satisfazer. Geralmente o programa define parâmetros
de dimensionamento, parâmetros econômicos e níveis de qualidade
estabelecidos pelo promotor e pelas condicionantes físicas, sócioculturais
e técnico-administrativas e, dessa maneira, permite a concepção de um
lar ao usuário.
Para que o dimensionamento de um ambiente atinja resultados no mínimo
eficientes o estudo das funções e atividades de uso na habitação
deve ser considerado no início do processo do projeto e para que seja
possível também determinar rápido o fluxo de informação determinada
com conhecimento sobre as limitações humanas relativas à tarefa
e previsíveis no processo do projeto. Isto certamente evita algumas
situações em que o projeto do mobiliário/equipamento dite as exigências
projetuais que irão conduzir ajustes mais tarde no projeto ou que torne tal
projeto inapropriado, gerando falta de segurança ao usuário.
As funções são determinadas a partir do conceito de morar, e não em
decorrência do espaço físico previsto para as suas atividades. Pretendese que o espaço físico seja definido a partir da determinação das funções
e atividades necessárias ao funcionamento da moradia.
“A organização dos espaços e dos mobiliários, que qualificam as funções
na habitação, depende essencialmente de uma fluência na interação
desses arranjos, para que a funcionalidade do projeto seja tão importante
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quanto qualquer outro elemento que se possa destacar no contexto geral 4Toda atividade
humana envolve
da habitação.
esforço físico, mantidas
As ações observadas e previstas no interior ou fora da habitação precisam
também estar em sintonia com uma determinada hierarquização de
atividades que por sua vez influenciará no posicionamento adequado de
certas áreas com outras.
Essa hierarquização das atividades está estritamente relacionada à
cultura, ao tamanho, aos hábitos e aos costumes da família, independente
de qualquer outra variante; principalmente no aspecto do projeto
arquitetônico propriamente dito.” (BARBOSA, 2007)
Segundo levantamento realizado por Barbosa, 2007, quanto às funções
dos espaços existentes na habitação e ao seu dimensionamento, é
possível encontrar divergências. Isto se deve não somente a aspectos
culturais, mas principalmente devido às legislações existentes nos
diferentes países que acabam proporcionando este resultado.
Atualmente, a análise da tarefa4 doméstica agrega todos esses esforços
valiosos em uma metodologia que consegue avaliar de maneira
sistemática a racionalização das demandas dos movimentos no interior
dos ambientes essencialmente contíguos com os padrões dimensionais e
a ergonomia e aplicar no projeto da habitação.

as proporções
das limitações e
as características
individuais, e desse
esforço resulta
a realização de
uma tarefa em um
determinado espaço
físico, por exemplo, de
habitação. O resultado
desse esforço poderá
ser interpretado
e analisado
como saudável e
confortável se forem
observados os
aspectos ergonômicos
do mobiliário e do
usuário, verificando a
compatibilidade com o
tipo de tarefa exercida
nesse ambiente, e
poderá ser insalubre
e desconfortável se
houver desatenção
desses aspectos na
análise da tarefa.

A análise da tarefa é o resultado da busca pelo desempenho dos
ambientes e por consequência à produção de projetos mais atentos as
reais necessidades e aos confortos dos usuários na sua forma mais
ampla. A conceituação e metodologia das funções e atividades de uso na
habitação são definidas claramente com bases conceituais estritamente
relacionadas ao projeto arquitetônico. Seguem alguns exemplos destas
tarefas a seguir:

Figura 24: Exemplos
de atividades em
uma residência:
preparação de
refeições e refeições
formais. Imagens
Julios Pañero (1999).

Para esta pesquisa, serão avaliadas as classificações de funções e
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sistemas de atividade sugeridas por PEDRO, 2001, sendo elas:
Classificação da Natureza da Atividade - tipo da atividade, frequência
da atividade, duração e período de ocorrência e personagem principal de
uso do espaço;
Local - onde são realizadas as atividades;
Classificação dos Usuários - idades dos usuários envolvidos.
Após a finalização da proposta de reabilitação dos edifícios, uma nova
simulação térmica foi realizada a fim de confirmar os resultados que a
compartimentação dos ambientes causou.
Com todo o material produzido, foram catalogadas as unidades de
forma individual, enfatizando as características tanto térmicas quanto
ergonômicas que cada uma atende. Nessas fichas foram inseridos dados
referentes a:
•

Capacidade da unidade em abrigar moradores;

•

Estar apta a atender cadeirantes;

•

Estar apta a atender idosos;

•

Possuir ventilação cruzada;

•

Possuir ventilação natura e em quais condições (natural direta, natural
indireta, natural indireta insuficiente, sem iluminação natural);

•

Relação com o entorno em raio de 100 e 400 metros;

•

Capacidade da cozinha comportar mais de uma pessoa;

•

Possibilidade de ampliar a cozinha;

•

Possibilidade de abrigar bancada de trabalho;

•

Possibilidade de ampliação, mesmo que por curto período, da sala de
estar/jantar;

•

Possibilidade de aumentar a quantidade de dormitórios;

•

Banheiro acessível a usuários cadeirantes;

•

Áreas comuns acessíveis a usuários cadeirantes.

Além disso, contempla os dados técnicos referentes à área da unidade.
Assim, essa catalogação agrega todos os resultados que foram possíveis
atingir através de todos os estudos e análises que ocorreram ao longo de
toda a pesquisa.
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CAPÍTULO 8
ESTUDOS TÉRMICOS
SOBRE OS EDIFÍCIOS
O modelo computacional adotado neste trabalho foi o EDSL/Bentley
Thermal Analysis Simulation, o TAS, um software de simulação de
desempenho térmico de edifícios disponível para uso acadêmico na
FAUUSP. Seu sistema é constituído de três módulos:
•
Tas 3D Modeller: ferramenta de elaboração do modelo
para posterior simulação.
•

Tas BuildingSimulator: ferramenta de cálculo para a

simulação do desempenho térmico de um edifício. A simulação desenha
o estado térmico do edifício.
•
Tas ResultsViewer: ferramenta para exibição dos resultados
da simulação.
O software adota o método da simulação dinâmica. Por meio deste
método, traça-se o estado térmico do edifício hora a hora pelo período
de um ano. Obtém-se, assim, o panorama detalhado do comportamento
do edifício ao longo do tempo, englobando as influências dos inúmeros
processos térmicos que ocorrem na edificação.
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O arquivo climático requerido pelo software TAS demanda uma base
de dados horários de um ano completo composto por 8.760 horas com
as seguintes variáveis: radiação global, radiação difusa, nebulosidade,
temperatura de bulbo seco (temperatura do ar), umidade relativa do ar,
velocidade do vento e direção do vento. O formato utilizado no TAS é
o TWD (Tas Weather Data). O arquivo climático utilizado neste trabalho
foi obtido através da página eletrônica do Laboratório de Eficiência
Energética em Edificações, LabEEE, da Universidade Federal de Santa
Catarina, UFSC5, cujo ano base é 1984 e a fonte dos dados é a estação
do aeroporto de Congonhas, em São Paulo6.
Para a simulação computacional dos objetos de estudos, foram elaborados
modelos simplificados dos edifícios no software TAS. Para isso, foram
simulados apenas os ambientes selecionado – dois pavimentos em cada
modelo, sendo um deles mais abaixo e outro mais próximo do topo – e
contemplou seus materiais, aberturas (janelas e portas existentes através
dos desenhos fornecidos pela CoHab SP) e zonas desses patamares.

5

Dispinível em <http://
www.labeee.ufsc.br/
downloads/arquivosclimaticos/formatotry-swera-csv-bin>.
Acessado em
janeiro/2014.

O arquivo climático
é parte do projeto
Solar and Wind
Energy Resourse
Assessment (SWERA)
que, juntamente com o
INPE e o LABSOLAR/
UFSC, disponibilizou
arquivos climáticos
TMY para 20 cidades
brasileiras. TMY (Test
Meteorological Year)
é uma compilação de
meses sem extremos
de temperatura,
provenientes de
diferentes anos,
gerando um ano
climático que
nunca existiu, mas
que apresenta
temperaturas sem
extremos para cada
mês (LABEEE, 2005).
6

Dado que a ocupação original é divergente da proposta, ou seja, foi
projetada para atender o uso comercial e de serviços e foi reabilitada
para fins habitacionais, além de atualmente encontrar-se em desuso
ou subutilizada, foram consideradas cargas internas referentes ao uso
residencial. Isso foi adotado para que as diferenças entre a situação atual
e proposta fossem provenientes apenas das questões de intervenção nos
ambientes e não por estar ou não com usuários e atividades. Os valores
das as cargas internas estão apresentadas no anexo desta pesquisa
e, tais parâmetros, foram os mesmos utilizados por Uzum (2017) nas
análises através do mesmo software convertendo edifícios voltados a
hotelaria para fins residenciais.
Para as aberturas do edifício da rua Paula Souza, que possui na fachada
janelas com 2,2 metros de altura, mas com apenas uma faixa central
móvel, foi considerada abertura de 20% - sendo 40% a parte de vidro
abaixo da porção móvel, 40% esta porção e 20% a porção acima - referente
a metade da parte móvel. Para demais janelas desse edifício, bem como
para todas as do edifício da rua Capitão Salomão, foi considerada uma
abertura de 50% e, nos momentos em que as janelas estão fechadas,
uma infiltração de 1%.
Além disso, as janelas permanecem abertas ao máximo entre as
temperaturas (seja interna ou externa) de 20oC e 30oC, ou seja, com
temperaturas menores ou maiores, as janelas são fechadas, favorecendo
os ambientes internos na medida em que impedem a troca de ar em
períodos muito frios ou muito quentes, quando a temperatura interna
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isolada trará mais benefícios ao ambiente - no frio, a carga interna
contribuirá para aquecer o ambiente interno e, no calor, impedirá a entrada
de ar mais quente que o interno.
Com isso, foram determinados quatro dias específicos para a simulação,
também através dos resultados obtidos por Uzum (2017):
- dias 26, 27 e 28: quente e ensolarado;
- dia 10, 11 e 12: quente e nublado;
- dia 200 e 202: frio e ensolarado;
- dia 187, 188 e 189: frio e nublado.
Para os materiais, foram considerados os listados abaixo, juntamente
com suas espessuras e especificações:
Elementos
Espessura Condutividade Densidade Calor específico
Composição
construtivos
(mm)
(W/m.°C)
(kg/m³)
(J/kg.°C)
argamassa
25
0,332
1200
1058
Paredes
estruturais
tijolo furado
200
0,65
1530
920
(250mm)
argamassa
25
0,332
1200
1058
25
0,332
1200
1058
Paredes não argamassa
estruturais
tijolo maciço
100
0,8
2100
920
(150mm)
argamassa
25
0,332
1200
1058
Laje (200mm)
concreto
200
1,4
2360
1030

Tabela 3: Elementos
construtivos e suas
especificações
utilizados para
as simulações
computacionais.
Elaborada pela autora.

Primeiramente, será tratado o edifício em sua forma original e considerando
o entorno, que é bastante consolidado. Somente após a reabilitação,
baseada nesses resultados originais, que será tratada a simulação do
novo edifício já reabilitado, comprovando sua melhora no desempenho
após as propostas realizadas.

8.1.

Análise do edifício da rua Paula Souza

A seguir encontra-se a planta do pavimento tipo, que representa tanto o 2o
quanto o 5o pavimento, simulados no Tas 3D Modeller do edifício da rua
Paula Souza.
Figura 25: Planta do
modelo geométrico
no software TAS do
2º e 5° pavimento
do edifício da rua
Paula Souza em sua
forma original com
representação do
entorno. Elaborada
pela autora.
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Figura 26:
Mascaramento da
fachada do edifício
da rua Paula Souza a
partirdo 2o pavimento.
Elaborada pela autora.

Figura 27: Modelo
tridimensional no
software TAS do
edifício da rua
Paula Souza na sua
forma original com
representação do
entorno imediato.
Elaborada pela autora.

Uma característica muito comum a edifícios dessa época é a planta livre.
Nesse caso, com as empenas laterais cegas, a ventilação e iluminação
ficam a cargo das fachadas frontal e posterior. Também na fachada
frontal é onde se encontram as maiores aberturas, que é justamente a
voltada para o norte, ou seja, recebe grande carga térmica proveniente
da radiação solar direta.
Para essa situação, foram gerados gráficos, com análises das temperaturas
internas (Temperatura Radiante Média - TRM) e externa e a ventilação
natural (Renovação do volume de ar por hora - N) do edifício, permitida
pelas aberturas das janelas, determinadas anteriormente.
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Gráfico 2: Resultado
da simulação pelo
software TAS dos dias
26,27 e 28 (quente
ensolarado) para os
pavimentos 2 e 5 do
edifício original da
rua Paula Souza.
Elaborado pela autora.
Gráfico 3: Resultado
da simulação pelo
software TAS dos dias
10, 11 e 12 (quente
nublado) para os
pavimentos 2 e 5 do
edifício original da
rua Paula Souza.
Elaborado pela autora.
Gráfico 4: Resultado
da simulação pelo
software TAS dos dias
200, 201 e 202 (frio
ensolarado) para os
pavimentos 2 e 5 do
edifício original da
rua Paula Souza.
Elaborado pela autora.

Gráfico 5: Resultado
da simulação pelo
software TAS dos
dias 187, 188 e 189
(frio nublado) para
os pavimentos 2 e 5
do edifício original
da rua Paula Souza.
Elaborado pela autora.

A partir da análise dos gráficos, que contém os resultados obtidos através
do software TAS, ficou explicita a temperatura alta que permanece no
ambiente interno, em relação a externa. Isso ocorre devido a fachada com
grandes aberturas desobstruídas e voltada a norte, o que resulta num
ganho de calor por radiação direta praticamente o dia todo. Resultante
da grande massa térmica do edifício, as curvas de temperatura resultante
média, dos ambientes internos, apresentam menor amplitude e,
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consequentemente tem temperaturas mais constantes ao longo dos dias.
Por isso, nos períodos mais quentes, onde há alto pico de temperatura
externa, a interna chega a ser menor que ela dada essa menor amplitude.
Nos períodos de frio, a curva é ainda mais achatada e, por ser maior
que a temperatura externa, a interna se mantém mais estável e próxima
de proporcionar conforto térmico aos usuários. Como já previsto, nos
períodos de céu encoberto, as curvas de temperaturas internas tem ainda
menor amplitude dada a pequena quantidade de radiação recebida por
toda superfície do edifício - que nesses casos recebe apenas radiação
indireta - assim, no verão, é muito similar as curvas da temperatura externa
apesar de serem mais altas, e no inverno, mantém temperatura mais alta
e constante em relação a externa, em função das cargas internas. Esse
foi o motivo por optar em manter as janelas fechadas em temperaturas
abaixo de 19oC, ou seja, para manter o calor produzido internamente
e, para temperaturas acima de 30oC, a fim de evitar o ganho de calor,
proveniente do ambiente externo, através da ventilação.
Por ser a radiação solar direta a maior contribuinte para o aumento de
temperatura, foram implantados brises na fachada a fim de minimizar
esses ganhos. Por ter a fachada voltada a norte, esses elementos devem
ser horizontais, para impedir os ganhos nos períodos mais próximos ao
meio do dia, quando há maior incidência de radiação solar direta e com
maior intensidade. No entanto, nos períodos de inverno, essa radiação
é positiva já que mantém o ambiente interno com temperatura mais alta
que o externo e, para isso, tais brises devem atuar apenas para evitar
esses ganhos nos períodos quentes. Assim, Uzum (2017) calculou o qual
o ângulo ideal entre as hastes horizontais a fim de barrar a entrada de
Figura 28: Ilustração radiação solar direta nas horas em questão.

do resultado de cálculo
de Uzum (2017)
sobre a angulação
entre as hastes
verticais de brise
para fachada norte.
Desenho da autora.

Sendo assim foram pensadas hastes com largura de 30 centímetros e,
consequentemente, a distância entre elas de 64 centímetros, de acordo
com a constatação de Uzum (2017) citada acima.
A partir disso, foram realizadas alterações no modelo 3D do software
TAS implantando os brises com essas características e novamente foram
simulados, gerando os gráficos seguintes. Essa simulação intermediária,
entre o edifício em sua forma original e com as modificações propostas
pela reabilitação, foi feita a fim de se entender quais as mudanças
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relacionadas a térmica que tais elementos de proteção da fachada causam
e, posteriomente, com as subdivisões das unidades, a diferença entre
essas dois resultados será resultado apenas dessas compartimentações
dos espaços.
Gráfico 6: Resultado
da simulação pelo
software TAS dos
dias 26,27 e 28
(quente ensolarado)
para os pavimentos
2 e 5 do edifício
original da rua Paula
Souza com brise.
Elaborado pela autora.

Gráfico 7: Resultado
da simulação pelo
software TAS dos
dias 10, 11 e 12
(quente nublado)
para os pavimentos
2 e 5 do edifício
original da rua Paula
Souza com brise.
Elaborado pela autora.
Gráfico 8: Resultado
da simulação pelo
software TAS dos
dias 200, 201 e 202
(frio ensolarado)
para os pavimentos
2 e 5 do edifício
original da rua Paula
Souza com brise.
Elaborado pela autora.

Gráfico 9: Resultado
da simulação pelo
software TAS dos
dias 187, 188 e
189 (frio nublado)
para os pavimentos
2 e 5 do edifício
original da rua Paula
Souza com brise.
Elaborado pela autora.

Com tais resultados, fica visível a melhora nas condições internas
resultadas nos ambientes apenas com a inserção dos brises de forma
correta e impedindo os períodos de maior incidência de radiação solar
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direta, principalmente nos períodos mais quentes do ano. O efeito do
brise é percebido principalmente nos dias com céu desobstruído, ou seja,
nos dias 26 a 28 e 200 a 202, já que esse elemento atua justamente no
bloqueio da entrada de luz solar diretamente. Como resultado, as linhas
dos gráficos referentes aos pavimentos 2 e 5 se achatam, chegando a
baixar mais de 2oC nas horas de maior incidência da radiação e, assim,
ficam com temperaturas menores que a do ambientes externos. Por
existir carga interna nos ambientes simulados, a temperatura interna será,
predominantemente, maior que a externa, mas a proteção da fachada,
impedindo a entrada de mais carga, é a responsável por permitir essa
melhora no ambiente, impedindo com que os resultados internos tenham
a mesma resposta e amplitude que o externo.

Figura 28: Modelo
tridimensional no
software TAS do
edifício da rua
Paula Souza na sua
forma original com
implantação dos brises.
Elaborada pela autora.

8.2.

Análise do edifício da rua Capitão Salomão

Abaixo encontra-se as plantas dos dois pavimentos simulados no Tas 3D
Modeller do edifício da rua Capitão Salomão.

Figura 29: Planta do
modelo geométrico
no software TAS
do 2º pavimento
do edifício da rua
Capitão Salomão com
representação do
entorno. Elaborada
pela autora.
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Figura 30: Planta do
modelo geométrico
no software TAS
do 5º pavimento
do edifício da rua
Capitão Salomão com
representação do
entorno. Elaborada
pela autora.

A planta desse edifício é mais proporcional quando comparada ao da
rua Paula Souza, ou seja, possui largura e profundidade mais próximas,
além de apresentar os átrios internos a ela, caracterizando o segundo
modelo descrito como sendo muito recorrente nos edifícios construídos
na época em questão. Além disso, a planta desse tipo de edifício é mais
compartimentada, diferentemente do anterior e, por isso, a ventilação
geralmente fica a cargo de apenas uma das superfícies, não possibilitando
a ventilação cruzada. Neste caso, o edifício ocupa todo o terreno, sem
permitir aperturas nas laterais e, ao fundo, as aberturas apenas podem
ser voltadas para os átrios. Além disso, é na fachada voltada para a rua
onde se encontram as maiores aberturas, que é justamente a voltada para
o norte, ou seja, recebe grande carga térmica proveniente da radiação.
O mesmo ocorre com as aberturas da parte posterior, com as janelas
voltadas para o átrio, que recebe a radiação proveniente do norte no
período da manhã principalmente.

Figura 31:
Mascaramento da
fachada do edifício da
rua Capitão Salomão a
partir do 5o pavimento.
Elaborada pela autora.
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Figura 32:
Mascaramento de
um dos átrios do
edifício da rua Capitão
Salomão a partir
do 5o pavimento.
Elaborada pela autora.

Figura 33: Modelo
tridimensional no
software TAS do
edifício da rua Capitão
Salomão na sua
forma original com
representação do
entorno imediato.
Elaborada pela autora.

A partir do que foi apresentado acima, foram gerados os seguintes gráficos
relacionando a Temperatura Radiante Média (representado por TRM) do
interior dos edifícios nos 2os e 5os pavimentos, a Temperatura Externa e
a Ventilação Natural (Renovações de ar por hora, representado por N),
ao longo das horas de quatro períodos caracterizados anteriormente. Por
apresentar os pavimentos muito divididos, tornou-se inviável apresentar,
como foi feito para edifício da rua Paula Souza, os pavimento 2 e 5 nos
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mesmos gráficos. Por isso, os ambientes simulados do pavimento 2 estão
nos gráficos a seguir e, os do 5, estão em seguida.
Gráfico 10: Resultado
da simulação pelo
software TAS dos dias
26,27 e 28 (quente
ensolarado) para
o pavimento 2 do
edifício original da
rua Capitão Salomão.
Elaborado pela autora.

Gráfico 11: Resultado
da simulação pelo
software TAS dos
dias 10, 11 e 12
(quente nublado)
para o pavimento 2
do edifício original da
rua Capitão Salomão.
Elaborado pela autora.

Gráfico 12: Resultado
da simulação pelo
software TAS dos
dias 200, 201 e 202
(frio ensolarado) para
o pavimento 2 do
edifício original da
rua Capitão Salomão.
Elaborado pela autora.

Gráfico 13: Resultado
da simulação pelo
software TAS dos
dias 187, 188 e 189
(frio nublado) para
o pavimento 2 do
edifício original da
rua Capitão Salomão.
Elaborado pela autora.
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Gráfico 14: Resultado
da simulação pelo
software TAS dos dias
26,27 e 28 (quente
ensolarado) para
o pavimento 5 do
edifício original da rua
Capitão Salomão.
Elaborado pela autora.

Gráfico 15: Resultado
da simulação pelo
software TAS dos
dias 10, 11 e 12
(quente nublado) para
o pavimento 5 do
edifício original da rua
Capitão Salomão.
Elaborado pela autora.
Gráfico 16: Resultado
da simulação pelo
software TAS dos
dias 200, 201 e 202
(frio ensolarado) para
o pavimento 5 do
edifício original da rua
Capitão Salomão.
Elaborado pela autora.

Gráfico 17: Resultado
da simulação pelo
software TAS dos
dias 187, 188 e 189
(frio nublado) para
o pavimento 5 do
edifício original da rua
Capitão Salomão.
Elaborado pela autora.

Figura 34: Legenda
com indicação
da nomenclatura
simplificada
utilizada na legenda
dos gráficos.
Elaborado pela autora.
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Assim como no edifício da rua Paula Souza, esse edifício sofre muito com
a incidência de radiação direta nas aberturas da fachada, que também
se volta para norte. Prova disso, são as diferenças na temperatura nos
mesmos períodos e horários entre o “Bloco frente” e o “Bloco fundo”.
Ambos nos mesmos pavimentos, mas o que os diferencia é que o bloco
posterior não recebe a radiação direta ao longo de todo o período da
tarde e isso faz com que, em todas as situações, sua temperatura interna
seja a mais baixa entre os demais ambientes simulados, enquanto que o
bloco da fachada resultou nas maiores temperaturas. Os blocos 1 e 2 do
meio, tem temperaturas entre as dos demais apesar de não apresentarem
aberturas voltadas a norte, no entanto, o bloco 2 recebe pouca radiação
solar direta através da abertura o que torna a sua temperatura interna
maior que a do 1.
Por ter fachada voltada a norte, assim como o edifício da rua Paula
Souza, foram adotados os mesmos brises, já que são os ideais para essa
posição. Dessa forma, bloqueiam principalmente a radiação solar direta
nos períodos mais quentes do ano e, consequentemente, melhora as
condições internas nesses momentos.
Com tal modificação no bloco da frente, foi realizada uma nova simulação,
apenas para os blocos da frente e do fundo dos pavimentos 2 e 5 a fim de
poder comparar os resultados obtidos:
Gráfico 18: Resultado
da simulação pelo
software TAS dos
dias 26,27 e 28
(quente ensolarado)
para oos blocos da
frente e fundo do 2o
e 5o pavimentos do
edifício da rua Capitão
Salomão com brises.
Elaborado pela autora.
Gráfico 19: Resultado
da simulação pelo
software TAS dos
dias 10, 11 e 12
(quente nublado)
para oos blocos da
frente e fundo do 2o
e 5o pavimentos do
edifício da rua Capitão
Salomão com brises.
Elaborado pela autora.
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Gráfico 20: Resultado
da simulação pelo
software TAS dos
dias 200, 201 e 202
(frio ensolarado)
para oos blocos da
frente e fundo do 2o
e 5o pavimentos do
edifício da rua Capitão
Salomão com brises.
Elaborado pela autora.
Gráfico 21: Resultado
da simulação pelo
software TAS dos
dias 187, 188 e 189
(frio nublado) para
oos blocos da frente
e fundo do 2o e
5o pavimentos do
edifício da rua Capitão
Salomão com brises.
Elaborado pela autora.

Com a inserção dos brises, os ambientes voltados a fachada norte recebem
menos incidência de radiação solar direta e, sendo assim, mantém a
temperatura interna mais estável, sofrendo menos com as variações de
temperatura externa.
É importante se ater à ventilação nos períodos de menores temperaturas, já
que, para a simulação realizada através do software TAS, as janelas foram
programadas para permanecerem abertas apenas com temperaturas
entre 20 e 30oC. Portanto, nos peíodos mais frios, durante os dias 200
a 202 e 187 a 189, a ausência de ventilação natural é dada por esse
aspecto, para permitir o acúmulo de calor nesses períodos e, para os
acima de 30oC, impedir que o calor transportado pelo vento interfira no
ambiente interno, com temperaturas menores.
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CAPÍTULO 9
CONSEQUÊNCIAS DO ESTUDO TÉRMICO
SOBRE O PROJETO ERGONÔMICO
Os estudos de térmica realizados anteriormente puderam fornecer
subsídios para que as alterações realizadas nessa etapa de mudança
de uso, baseada na ergonomia, seja realizada contemplando essas duas
principais características que tanto afetam a sensação de conforto nos
usuários. Assim, garantindo o bom desempenho térmico dos edifícios,
tanto para seu estado físico original quanto para com alterações que
formam novos espaços com novas dinâmicas de ventilação e iluminação
naturais, o projeto de ergonomia, com análise de tarefas e possíveis
subdivisões de espaço, torna-se mais completo. Apesar disso, após
esse projeto, foi realizado uma nova simulação contemplando todas as
alterações físicas, de aberturas e de materiais, a fim de comprovar a
melhoria no espaço como um todo: mantendo os ambientes termicamente
confortáveis e atendendo a todas as tarefas que possam ser inseridas no
ambiente projetado, sempre com segurança seja para transitar ou mesmo
para utilizar equipamentos e mobiliários.
A fim de haver o melhoramento no desempenho global do edifício, tanto
o projeto ergonômico quanto o térmico e luminoso devem contribuir para
o bem estar do usuário que, com tais mudanças, são os moradores do
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edifício.
Por tratar de espaços já consolidados, as soluções voltadas ao conforto
térmico são mais limitadas, já que o posicionamento e a forma do edifício
já são definidos, coube ao estudo térmico avaliar a situação original
e, tendo em vista as condições internas mais desfavoráveis, propor
alternativas cabíveis a tais situações, melhorando ao máximo aquela
situação existente.
No caso da análise ergonômica, existe maior flexibilidade apesar dos
espaços também serem pré-existentes. Isso se dá pelos grandes espaços
sem obstruções resultantes das estruturas em concreto armada que permite
maiores vãos entre elas e, como consequência, oferece maior gama de
soluções. Para contribuir e melhorar os aspectos relacionados ao conforto
térmico, a projeto ergonômico visou facilitar a atuação do usuário sobre
as questões voltadas à incidência de luz solar e ao controle da ventilação
através de mudanças de ângulos das hastes de brises propostos pelo
projeto de conforto térmico, bem como controlar as aberturas de janelas,
de acordo com o método proposto por Mülfarth (2017). Para que isso seja
uma atividade mais instintiva e modificada a qualquer hora que o usuário
sinta necessidade, o projeto ergonômico manteve o espaço obstruído nas
proximidades desses elementos para que, assim, não haja nenhum tipo
de risco a segurança, seja ela resultado de um improviso na maneira de
manuseá-la – por falta de espaço suficiente para fazê-la de forma correta
– ou mesmo por não alcançar tal elemento. Essas facilidades acabam por
incentivar e tornar essa autonomia do usuário a melhor ferramenta para
que o espaço interno tenha as melhores condições internas possíveis.
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CAPÍTULO 10
PROJETO ERGONÔMICO
A MUDANÇA DE USO A PARTIR DOS
DESDOBRAMENTOS DO ESTUDO TÉRMICO
Para obter um melhor resultado no projeto de reabilitação dos edifícios
selecionado e analisados anteriormente, que abordasse tanto seu uso e
acesso quanto às necessidades específicas de seus futuros moradores
no interior das unidades, o projeto ergonômico foi dividido em duas fases:
- a primeira, referente a análise das áreas de acesso e circulação vertical
do edifício, abrangendo questões de acessibilidade e segurança. Além
disso, nessa etapa foi pensado como seria o acesso mais restrito,
necessário para um edifício residencial, que garantisse maior segurança
aos usuários nos momentos mais vulneráveis, que são os casos de
entrada e saída do edifício.
- a segunda fase corresponde a análise dos pavimentos em si, ou seja,
de cada andar, suas peculiaridades e capacidade em receber diferentes
unidades e atividades. Nesse momento, foram determinados os espaços
que abrigaram cada unidade, a proposta de divisão interna de cada uma e
as análises de circulação e utilização e equipamentos e layout propostos.
Para isso, foi utilizado o método baseado na análise de tarefas e, para que
esse método fosse analisado de maneira mais abrangente, foram listados
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os espaços a princípio indispensáveis ao ambiente doméstico aliados as
tarefas que poderão ser realizadas em tais espaços e, assim, prever as
posições e movimentos necessários para realiza-las adequadamente:
Ambiente

Tabela 4: Lista das
possíveis atividades
exercidas em
ambientes domésticos.
Elaborada pela autora.

Atividade
dormir
ler

Movimento / Posição
deitar, levantar / permanecer deitado
sentar, levantar / permanecer sentado
sentar, levantar / permanecer sentado
Quarto
descansar
ou deitado
agachar, levantar, movimentar braços e
vestir-se
pernas / manter-se em pé e sentando
cozinhar
movimentar braços / manter-se em pé
confeitar
movimentar braços / manter-se em pé
agachar, levantar, movimentar braços /
utilizar forno
manter-se agachado
utilizar fogão movimentar braços / manter-se em pé
Cozinha
utilizar
esticar o corpo para cima
móveis altos
utilizar
móveis
agachar, levantar / manter-se agachado
baixos
alimentar-se sentar, levantar / manter-se sentado
sentar, levantar / permanecer sentado
descansar
ou deitado
alimentar-se sentar, levantar / manter-se sentado
trabalhar em
computador /
Sala de estar escrever / ler
sentar, levantar / manter-se sentado
/ jantar
/ desenhar
(atividades
sentadas)
assistir TV e
sentar, levantar / manter-se sentado ou
receber
em pé
pessoas
Utilizar bacia
sentar, levantar / manter-se sentado
sanitária
agachar, levantar, movimentar braços e
Banheiro
Banhar-se
pernas / manter-se agachado e em pé
Utilizar
movimentar braços / manter-se em pé
lavatório

Sendo assim, os projetos ergonômicos abrangeram todas essas
atividades básicas, além de destinar maior espaço as áreas das salas
de jantar / estar a fim de que abriguem atividades não previstas neste
quadro. Obviamente, certar atividades não poderão ser inseridas em tais
ambientes por demandarem espaços muito maiores, assim como também
poderia não ser realizada em casos de projetos ergonômicos de espaços
não consolidados.
Para espaços voltados a circulação, tal análise de tarefas ficou restrita a
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atividades de deslocamento, o que inclui pessoas portadoras de cadeira
de rodas, andadores, muletas, além de carrinho de carregar bebês, entre
outros equipamentos que auxiliem a locomoção, independentemente da
idade ou deficiência física. Além disso, tais peculiaridades foram atendidas
de forma abrangente, permitindo a autonomia e independência desses
usuários, sem restringir o acesso a quaisquer que sejam os espaços
comuns do projeto de reabilitação.

10.1. Circulação vertical e acesso às unidades habitacionais
Primeiramente foram pensadas as áreas de circulação verticais, ou seja,
escadas e elevadores dos edifícios, além do acesso ao edifício pela rua.
Essa foi a primeira parte a ser analisada pois grande parte dos edifícios
que se encontram em desuso é por não estarem de acordo com as atuais
normativas voltadas à circulação vertical, no caso, as escadas. Assim, não
conseguem aprovação para receberem quaisquer atividades no edifício e
permanecem abandonados.
Em um dos casos, tanto o espaço original voltado a esses espaços de
circulação vertical estavam menores que o mínimo necessário e, por isso,
foi necessário encontrar um outro espaço ou agregar outros espaços ao
original a fim de torna-lo apto a receber adequadamente o elevador ou
mesmo a escada enclausurada. No entanto, essa atividade não é fácil
ao tratar de espaços já consolidados. Além das questões estruturais que
podem dificultar tais modificações, em muitos casos simplesmente não há
espaço para ser agregado ao original ou mesmo espaços externos para
receber tais estruturas e atender as demandas e normas. Nesses casos,
uma opção é que seja “sacrificado” algum espaço que permita a remoção
de parte da laje e que, com auxílio de novos elementos estruturais, receba
novos poços de elevador ou de escada, de acordo com a necessidade de
cada edifício.

		10.1.1. Edifício da rua Paula Souza
O acesso realizado pelos usuários através da rua foi analisado já que,
por tratar de edifícios projetados para fins comerciais, a solução adotada
originalmente para esse edifício tem em vista que os demais pavimentos
eram utilizados nos mesmos horários do térreo, ou seja, no horário
comercial, e por isso todo o edifício é acessado através de uma única
entrada.
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Com a reabilitação, apenas o térreo e o pavimento intermediário
(mezanino) funcionam apenas no horário comercial e, portanto, foi
necessário projetar uma entrada diferenciada que atendesse a todos os
horários os moradores.
Figura 35: Planta
do pavimento térreo
originais do edifício
da rua Paula Souza,
com ênfase na região
voltada ao acesso dos
demais pavimentos
e circulação vertical
do edifício. Desenho
da autora.

Além disso, o espaço destinado ao elevador e à escada também foi
analisado a fim de entender suas dimensões e compará-las com as
exigidas pela norma de acessibilidade NBR 9050 - Acessibilidade a
edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos - e de saídas
emergenciais NBR 9077 - Saídas de emergência em edifícios.
A alteração necessária foi a mudança na superfície de acesso ao
elevador que, originalmente encontra-se voltada para o interior do espaço
que abriga a escada. Dessa forma, a escada torna-se completamente
adequada ao uso emergencial, de acordo com a norma.
Sendo assim, foi comprovada sua adequação quanto às normas atuais,
já que mantem a escada enclausurada de maneira correta, respeitando
a largura e giro exigidos. Além disso, o espaço destinado ao elevador
está apto a receber uma nova máquina, já que o atual encontra-se fora
de funcionamento. E, por tratar de poucos usuários, o edifício encontrase adequado abrigando apenas um elevador, sendo este suficiente, de
acordo com a norma NBR 13994 - Elevadores de passageiros - elevadores
para transporte de pessoa portadora de deficiência, para atender às
demandas.
Com a grande distância entre a porta de entrada do pavimento térreo e a
entrada para o espaço de acesso a circulação vertical, foi proposta uma
divisão entre o corredor de acesso e o espaço destinado ao comércio com
cobogós, que permitem certa circulação de ar e entrada de iluminação
provenientes do ambiente comercial, proporcionando uma sensação
menor de aperto ao passar por tal corredor. Uma nova abertura foi
proposta para o acesso ao comércio, voltada para a rua diretamente.
Como trata-se de uma unidade comercial com mezanino, foram propostas
duas maneiras de acesso aos pavimentos residenciais do edifício:
- a proposta 1, através de uma nova escada de uso exclusivo aos lojistas,
funcionários e clientes, ou seja, não conecta-se com a circulação vertical
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de acesso às unidades habitacionais.

Legenda:

Figura 36: Planta do
pavimento térreo da
proposta 1 para o
edifício da rua Paula
Souza de circulação
vertical e acesso.
Desenho da autora.

Figura 37: Planta
do pavimento
intermediário da
proposta 1 para o
edifício da rua Paula
Souza de circulação
vertical e acesso.
Desenho da autora.

- a proposta 2, com acesso comum tanto ao mezanino quanto às unidades
habitacionais, conforme identificada na Imagem 2.6.1.2.3. Essa opção é
mais indicada para situações em que o mezanino é utilizada apenas pelos
lojistas e seus funcionários, ou seja, não é aberto ao público em geral, já
que tornaria muito vulnerável esse acesso, prejudicando a segurança dos
moradores.

Figura 38: Planta do
pavimento térreo da
proposta 2 para o
edifício da rua Paula
Souza de circulação
vertical e acesso.
Desenho da autora.
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Legenda:

Figura 39: Planta
do pavimento
intermediário da
proposta 2 para o
edifício da rua Paula
Souza de circulação
vertical e acesso.
Desenho da autora.

		10.1.2. Edifício da rua Capitão Salomão
O edifício da rua Capitão Salomão, diferentemente do anterior, possui uma
entrada exclusiva de acesso aos demais pavimentos e, dessa maneira, as
condições de uso exclusiva dos moradores ficam garantidas. As entradas
comerciais são separadas e autônomas, podendo permanecer abertas
apenas nos horários comerciais. No entanto, existem acessos entre as
unidades comerciais e o poço de luz, localizado no centro do edifício,
por onde as aberturas dos pavimentos superiores estão voltadas e, para
garantir a total privacidade dos moradores, tais portas foram transformadas
em janelas para permitir que haja as renovações de ar necessárias nas
unidades comerciais.
No caso da circulação vertical, o edifício não atende às atuais normas que
determinam as condições de escadas de saídas emergenciais ou mesmo
em relação aos elevadores. Já que o poço atual não tem dimensões
suficientes para receber novos elevadores, tendo em vista que os
originais estão quebrados e sem possibilidade de uso ou conserto. Para
isso, foram analisados outros espaços capazes de abrigar esses dois
elementos essenciais para o bom funcionamento do edifício bem como a
segurança e acessibilidade aos usuários.
Abaixo, é possível visualizar essa carência de espaço para brigar os
novos elevadores, bem como a maneira com que a escada se desenvolve
no espaço, impedindo que se torne enclausurada e, consequentemente,
de torna-la segura em casos de emergências que possam vir a ocorrer.
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Por isso, foram analisadas outras opções de posicionamento de escada
enclausurada e elevador, considerando-se estruturas metálicas capazes
de suportar tais atividades e que não intervenham na estrutura atual
do edifício. Assim, comportando seu próprio peso e esforços, essas
estruturas evitam a sobrecarga no edifício existente, que foi projetado
sem considerar tais forças.

Figura 40: Planta
original do pavimento
térreo do edifício
da rua Capitão
Salomão, enfatizando
a região de circulação
vertical do edifício.
Desenho da autora.

Figura 41: Planta
do pavimento térreo
para a proposta de
acessibilidade de
acesso e circulação
vertical do edifício da
rua Capitão Salomão.
Desenho da autora.

Da forma proposta, todos os pavimentos ficam munidos de nova estrutura
para elevador, além da escada enclausurada, e atendem as normas
vigentes, podendo assim o edifício ser aprovado para uso residencial.
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10.2. Unidades habitacionais e demais exigências agregadas
a atividade do “morar”
		10.2.1. Edifício da rua Paula Souza
Para o edifício da rua Paula Souza, foram propostas duas ocupações
distintas em relação aos pavimentos, sendo uma delas abrigando duas
unidades habitacionais de kitchenettes e outra com apenas uma unidade
com três dormitórios. Com isso, pretendeu-se permitir que o edifício
abrigue diferentes tipos de usuários e famílias, atendendo a uma gama
maior de pessoas que tem interesse em morar na região central da cidade.
Legenda:

Figura 42: Planta
com proposta de
reabilitação do
pavimento tipo com
duas unidades
residenciais do
edifício da rua Paula
Souza, com ênfase
nas estruturas
removidas e propostas.
Desenho da autora.

Foi proposto um átrio no centro do pavimento pois trata-se de um edifício
muito profundo e, não promover um átrio em seu interior, impediria tanto a
ventilação adequada para uma unidade residencial, quanto a iluminação
mínima nas porções mais profundas dos pavimentos. Assim, esse átrio
permite uma maior flexibilidade tanto de planta e layout interno quanto de
número de unidades por pavimento.
Esse átrio também possibilitou a inserção de um dormitório a mais, voltado
para ele, para a unidade com dormitórios. Além disso, dividiu os espaços
íntimos (dormitórios) dos espaços comuns (salas e cozinha) e permitiu
a iluminação adequada e ventilação cruzada de qualidade ao longo de
todo o pavimento, proporcionando ambientes salubres e aptos a receber
atividades exercidas no ambiente domésticos.
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Figura 43: Planta
com proposta de
reabilitação do
pavimento tipo
com uma unidade
residencial do edifício
da rua Paula Souza,
com ênfase nas
estruturas removidas
e propostas. Desenho
da autora.

As propostas foram pensadas a fim de evitar ao máximo grandes
alterações, no entanto, priorizou-se o bem estar e melhor disposição dos
espaços a fim de garantir iluminação e ventilação adequadas e, assim,
garantir um ambiente que seja capaz de atender cada atividade a ser
exercida nos ambientes propostos.
As duas opções podem ser alternadas ao longo dos pavimentos, alternando
unidades de kitchenettes e unidades para famílias de seis moradores.

Figura 44: Corte
longitudinal com
os usos propostos
para o edifício da
rua Paula Souza.
Desenho da autora.

O ambiente que compete à sala de estar/jantar foi pensado para atender
demais atividades que possam ser implementadas no ambiente doméstico,
mesmo que para fins de complementação de renda, como home office,
artesanato, culinária, entre outros. Por isso, tais espaços foram projetados
um pouco mais generosos em dimensão a fim de abrigar as mais distintas
atividades e por mais de um membro da família que ali residirá. Além
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Figura 45: Planta
com proposta de
reabilitação do
pavimento tipo com
duas unidades
residenciais do edifício
da rua Paula Souza,
com ênfase no layout
e áreas de uso de
equipamentos e
mobiliário. Desenho
da autora.

desse, a cozinha também foi pensada de forma mais ampla e aberta
– sem paredes limitando sua extensão – a fim de que, com um layout
apropriado para a atividade que poderá abrigar, consiga ser adaptada
facilmente, já que a produção de alimentos e doces é uma atividade muito
explorada para servir de complemento da renda familiar.
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Figura 46: Planta
com proposta de
reabilitação do
pavimento tipo
com uma unidade
residencial do edifício
da rua Paula Souza,
com ênfase no layout
e áreas de uso de
equipamentos e
mobiliário. Desenho
da autora.

Legenda:
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Figura 47: Planta
com proposta de
reabilitação do
pavimento tipo com
duas unidades
residenciais do
edifício da rua Paula
Souza, com ênfase
no layout e a área de
circulação interna.
Desenho da autora.
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Legenda:

Os estudos apresentados anteriormente analisam as áreas de uso de
equipamentos e mobiliários de acordo com Panero, 2002, que determina
essas áreas através da análise da tarefa ao se utilizar cada um desses
elementos, e assim, torna-se viável o manuseio com segurança e conforto

Figura 48: Planta
com proposta de
reabilitação do
pavimento tipo
com uma unidade
residencial do edifício
da rua Paula Souza,
com ênfase no
layout e a área de
circulação interna.
Desenho da autora.
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ergonômico. Além disso, para esse edifício foi proposta a unidade que
comporta três dormitórios totalmente apta para atender usuário portador
de cadeira de rodas, garantindo a circulação dele por toda a unidade de
forma independente e os giros e áreas de transferência necessário nos
espaços estratégicos.
Com a análise das áreas de circulação por meio das unidades, é possível
garantir que todos os trajetos sejam garantidos, sem causar riscos ou
incômodos nessas trajetórias diárias. Assim também é possível garantir
o acesso às aberturas e elementos de controle de iluminação natural e
ventilação e, consequentemente, garantir a autonomia do usuário.
Como pode ser observado, não há lavanderia nos espaços propostos
nas unidades, isso porque o pavimento da cobertura foi proposto como
auxiliar a essas atividades, sendo portanto equipado com máquinas de
lavar e secar roupas. Além disso, o espaço não coberto poderá ser usado
também pelos moradores para participarem de horta comunitária que
cobre toda essa parte do edifício. Por tratar de um espaço que não foi
planejado para atender cargas muito elevadas, tais canteiros serão mais
rasos e, consequentemente, com menos terra, porém capaz de atender
as demandas de hortaliças, vegetais e legumes.
A partir dessas modificações, o edifício passa a atender as necessidades
básica exigidas a atividade de morar e também as que serão agregadas
por cada morador, dependendo de suas necessidades e aptidões
específicas.

		

Além disso, tanto por parte da cobertura como
pelas pequenas varandas formadas pelos
pavimentos no átrio contribuem para proporcionar
mais áreas verdes no edifício, contribuindo
assim para a umidificação do ar além dos fatores
visualmente positivos, trazendo maior aconchego e
familiaridade ao ambiente anteriormente comercial
e impessoal.

Figura 49: Detalhe
das varandas na área
de cricuáção entre
as kitchenettes.
Desenho da autora.
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10.2.2. Edifício da rua Capitão Salomão
O edifício da rua Capitão Salomão caracteriza-se por seus átrios que
aumentam em duas etapas conforme a altura aumenta, ou seja, resulta
em duas diferentes plantas, desconsiderando-se o pavimento térreo, o
pavimento 1 (em que a parte voltada para a rua possui pé direito duplo) e
o pavimento intermediário (que engloba apenas as áreas posteriores ao
edifício).
Tendo em vista essas diferentes tipologias em um mesmo edifício, foram
propostas diferentes atividades para alguns pavimentos que não a de
habitação, voltados a interação entre os moradores, como lavanderia
comum e horta comunitária. Tal distribuição de atividades se dispôs da
seguinte maneira:

Figura 50: Corte
longitudinal com os
usos propostos para
o edifício da rua
Capitão Salomão.
Desenho da autora.

As unidades foram propostas a fim de atender a diferentes usuários,
com diferentes composição familiares e, assim, abranger o uso do
edifício a um maior número de pessoas. Para isso, foram propostas, por
pavimento, uma kitchenette, duas unidades com um dormitório, duas de
dois dormitórios e uma com três dormitórios.
A parte voltada para a rua possui profundidade muito elevada e não
permitiria explorar unidades de dois dormitórios. Por esse motivo, foram
propostos mais dois átrios que promovem ventilação e iluminação naturais
tanto a essas unidades, quanto as de apenas um dormitório. Assim,
ampliaram as possibilidades de layout e projeto, garantindo resultados
com melhor qualidade ambiental.
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Figura 51: Planta
com proposta de
reabilitação do
pavimento tipo do
edifício da rua Capitão
Salomão, com
ênfase nas estruturas
removidas e propostas.
Desenho da autora.

Figura 52: Planta
com proposta de
reabilitação do
pavimento tipo do
edifício da rua Capitão
Salomão, com ênfase
no layout e áreas de
uso de equipamentos
e mobiliário. Desenho
da autora.

0 1

3m
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0 1

Figura 53: Planta
com proposta de
reabilitação do
pavimento tipo do
edifício da rua Capitão
Salomão, com ênfase
no layout e a área de
circulação interna.
Desenho da autora.

3m

Assim como para o edifício da rua Paula Souza, também foram
analisadas os espaços de circulação pelo patamar do edifício e de uso
de equipamentos e mobiliários afim de garantir o uso adequado do layout
proposto. Além disso, foram propostas três unidades por pavimento
voltadas a atender usuários portadores de cadeiras de rodas.
Por possuir átrios que se ampliam ao longo da altura, são gerados
patamares externos, como varandas, a algumas unidades que poderão
ser explorados pelos morados.

Figura 54: Desenho
exemplificado de
corte com êfase nos
usos das varandas,
plantas, usuários
tanto nas varandas
quanto na cobertura.
Desenho da autora.

			
Assim como no edifício da rua Paula Souza, a cobertura também foi proposta
para atender a uma horta na porção desobstruída desse pavimento. Na
área coberta, foi proposto um espaço voltado para exercícios físicos.
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CAPÍTULO 11
ANÁLISE DOS RESULTADOS
Com as propostas de reabilitação do edifício da rua Paula Souza, os
pavimentos, inicialmente livres e sem obstruções receberam divisões
no ambientes a fim de determinar os diferentes espaços que compõe a
habitação e, sendo assim, foram alteradas as condições térmicas internas
ao edifício. No caso do edifício da rua Capitão Salomão, apesar de já
apresentar subdivisões em seus pavimentos, as alterações na proposta
de reabilitação também foram suficientes para que as condições internas
sofressem modificações. Por isso, a fim de comprovar a eficácia dos
resultados finais das propostas, foram realizadas novas simulações
das condições de temperatura interna (Temperatura Radiante Média) e
ventilação natural para os dois edifícios.
Após as intervenções projetuais propostas para esse edifício, as novas
simulações através do software TAS comprovaram a eficácia das
alterações no âmbito do conforto térmico. Para facilitar a visualização de
tais resultados, eles foram agrupados por unidade, ou seja, cada gráfico
contendo o resultados gerados a partir das simulações apresentam dados
referentes a uma unidade.
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11.1. Simulações térmica finais do edifício da rua Paula Souza
Para o edifício da rua Paula Souza foram realizadas duas propostas: uma
delas, com duas unidades de kitnet e outra com apenas uma unidade,
contendo três dormitórios. Apesar da proposta ser de que esses diferentes
pavimentos se alternem ao longo da altura, aqui foram simulados apenas
para o 5o pavimento e para o 2o, sendo o primeiro com a de três dormitórios
e o outro com as kitnets.

Figura 55: Modelo
tridimensional no
software TAS do
edifício da rua Paula
Souza com proposta
de reabilitação.
Elaborada pela autora.

Mantiveram-se os mesmos dados referentes aos materiais, condições
climáticas e cargas internas utilizados nas primeiras simulações desta
pesquisa. Também foram simulados os mesmos dias: de 26 a 28 (quente
e ensolarado), 10 a 12 (quente nublado), 200 a 202 (frio ensolarado) e
187 a 189 (frio nublado), o que resultou em quatro gráficos por unidade.
Aqui foram apresentados os referentes aos dias 26 a 28, que são os mais
críticos em termos de temperatura, e os demais estão no anexo desta
pesquisa.
Para a unidade que abriga três dormitórios, do 5o pavimento, foram
simulados a área comum e cada um dos dormitórios, enumerados da
seguinte maneira:
Figura 56:
Identificação dos
ambientes da unidade
de três domitórios
proposta para o edifício
da rua Paula Souza.
Desenho da autora.
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Área comum
Banheiro
Área comum
Dormitório 1
edifícios
do centro Dormitório
da cidade
Banheiro
2
Dormitório 3

de São Paulo

Dormitório 1
Dormitório 2
Dormitório 3

É importante recordar que as diferentes tipologias se alteram conforme
avançam os pavimentos e, portanto, essa tipologia se aplica também para
o pavimento 3.

Gráfico 22: Resultado
da simulação pelo
software TAS dos dias
26,27 e 28 (quente
ensolarado) para o
pavimento 5 do edifício
da rua Paula Souza.
Elaborado pela autora.

Para a unidade que abriga as duas kitnets, do 2o pavimento, foram
simulados a área comum e cada um dos dormitórios, enumerados da
seguinte maneira:

Kitnet fundo
Kitnet frente

Tal

Kitnet fundo
Banheiros
tipologia
também ocorre nos
Kitnet frente

Figura 57:
Identificação das
unidades de kitnetes
proposta para o edifício
da rua Paula Souza.
Desenho da autora.

Banheiros

pavimentos 4 e 6.
Gráfico 23: Resultado
da simulação pelo
software TAS dos dias
26,27 e 28 (quente
ensolarado) para o
pavimento 2 do edifício
da rua Paula Souza.
Elaborado pela autora.

Com tais resultados, percebe-se o achatamento das curvas referentes aos
ambientes externos a ponto de ficaram abaixo da temperatura externa nos
peíodos de maiores temperaturas do dia. Foi escolhido o período quente
e ensolarado por ser o que mais sofre com a radiação solar direta, que é
o fator que mais contribui para o aumento das temperaturas internas dada
a fachada norte que, originalmente, é desobstruída.
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Quando comparados os resultados obtidos a partir da simulação desse
edifício em sua forma original com brises e a proposta final, em que
os ambientes são subdivididos e possui átrios, nota-se a diferença na
ventilação natural, que aumenta em função da proposta dos átrios,
garantindo mais aberturas em todo o pavimento. Já a temperatura não
se altera muito, apesar dos ambientes voltados para o átrio , seja com
janelas voltadas a norte - como é o caso da área comum da unidade
de três dormitórios ou mesmo da kitnet do fundo - as temperatura ficam
mais amenas, principamente nos horários de radiação solar direta mais
intensa. O dormitório 1, com abertura para o átrio porém voltado para
sul, é o que apresenta menor amplitude e as menores temperaturas, já
que é o ambiente que menos sofre com ess radiação direta. Apesar da
pequena diferença de temperatura, de modo geral, entre os resultados
obtidos na situação do edifício original com brises e a proposta, quando
esse último é comparado a situação original do edifício, essa diferença
aumenta bastante, já que na situação original são pouquísimas horas que
a temeratura externa supera a interna.

11.2. Simulações térmica finais do edifício da rua Capitão
Salomão
Para esse edifício foi proposto apenas um pavimento tipo, que se
replica nos pavimentos. Apesar disso, a partir do 5o pavimento, os átrios
originais se expandem e, consequentemente, as unidades das laterais
do corpo do edifício são extinguidas, conforme a imagem que exemplifica
a denominação de cada uma delas a fim de que sejam facilmente
encontradas:

Apartamento 1
Apartamento 2

Figura 58:
Identificação das
unidades propostas
para o edifício da rua
Capitão Salomão.
Desenho da autora.

Apartamento 3
Apartamento 4
Apartamento 5
Apartamento 6

Ao chegar no pavimento 5, apenas as unidades 1, 4, 5 e 6 permanecem,
já que as unidades 2 e 3 agora passam a contribuir para a maior área dos
átrios.
Á partir disso, a seguir são apesentados os gráficos de cada uma dessas
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unidades para o período dos dias 26, 27 e 28, conforme já explicado.
•

Unidade 1 do 2o e 5o pavimentos:
Figura 59:
Identificação dos
ambientes da unidade
1 da proposta para
o edifício da rua
Capitão Salomão.
Desenho da autora.

•

Gráfico 24: Resultado
da simulação pelo
software TAS dos
dias 26,27 e 28
(quente ensolarado)
para a unidade 1
do 2o pavimento
do edifício da rua
Capitão Salomão.
Elaborado pela autora.
Gráfico 25: Resultado
da simulação pelo
software TAS dos
dias 26,27 e 28
(quente ensolarado)
para a unidade 1
do 5o pavimento
do edifício da rua
Capitão Salomão.
Elaborado pela autora.

•

Unidade 2 do 2o pavimento:
Área comum
Área comum

Dormitório Dormitório

Figura 60:
Identificação dos
ambientes da unidade
2 da proposta para
o edifício da rua
Capitão Salomão.
Desenho da autora.
Gráfico 26: Resultado
da simulação pelo
software TAS dos
dias 26,27 e 28
(quente ensolarado)
para a unidade 2
do 2o pavimento
do edifício da rua
Capitão Salomão.
Elaborado pela autora.
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Figura 61:
Identificação dos
ambientes da unidade
3 da proposta para
o edifício da rua
Capitão Salomão.
Desenho da autora.

•

Unidade 3 do 2o pavimento:
Área comum
Dormitório

Gráfico 27: Resultado
da simulação pelo
software TAS dos
dias 26,27 e 28
(quente ensolarado)
para a unidade 3
do 2o pavimento
do edifício da rua
Capitão Salomão.
Elaborado pela autora.

Figura 62:
Identificação dos
ambientes da unidade
4 da proposta para
o edifício da rua
Capitão Salomão.
Desenho da autora.

Área comum
Dormitório

•

Unidade 4 do 2o e 5o pavimentos:
Área comum
Dormitório1
Dormitório 2

Gráfico 28: Resultado
da simulação pelo
software TAS dos
dias 26,27 e 28
(quente ensolarado)
para a unidade 4
do 2o pavimento
do edifício da rua
Capitão Salomão.
Elaborado pela autora.
Gráfico 29: Resultado
da simulação pelo
software TAS dos
dias 26,27 e 28
(quente ensolarado)
para a unidade 4
do 5o pavimento
do edifício da rua
Capitão Salomão.
Elaborado pela autora.
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•

Unidade 5 do 2o e 5o pavimentos:
Kitnet

Kitnet

Figura 63:
Identificação da
unidade 5 da proposta
para o edifício da rua
Capitão Salomão.
Desenho da autora.
Gráfico 30: Resultado
da simulação pelo
software TAS dos
dias 26,27 e 28
(quente ensolarado)
para a unidade 5
do 2o pavimento
do edifício da rua
Capitão Salomão.
Elaborado pela autora.
Gráfico 31: Resultado
da simulação pelo
software TAS dos
dias 26,27 e 28
(quente ensolarado)
para a unidade 5
do 5o pavimento
do edifício da rua
Capitão Salomão.
Elaborado pela autora.

•

Unidade 6 do 2o e 5o pavimentos:
Área comum
Dormitório1
Dormitório 2

Área comum
Dormitório1
Dormitório 2

Figura 64:
Identificação da
unidade 6 da proposta
para o edifício da rua
Capitão Salomão.
Desenho da autora.
Gráfico 32: Resultado
da simulação pelo
software TAS dos
dias 26,27 e 28
(quente ensolarado)
para a unidade 6
do 2o pavimento
do edifício da rua
Capitão Salomão.
Elaborado pela autora.
Gráfico 33: Resultado
da simulação pelo
software TAS dos
dias 26,27 e 28
(quente ensolarado)
para a unidade 6
do 5o pavimento
do edifício da rua
Capitão Salomão.
Elaborado pela autora.
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11.3. Fichas-resumo das unidades propostas para os edifícios
das rua Paula Souza e Capitão Salomão
A partir de todas as análise e propostas, tanto em relação ao estudo
térmico e luminoso quanto ao projeto ergonômico, foi pensado uma
maneira sistemática em se organizar tais resultados obtidos, baseado nas
análises da publicação do Ministerio de Viviendas de Madri (2006), intitula
“Habitar el Presente. Vivienda em España: sociedad, ciudad, tecnologia
y recursos”. Nesse caso, são abordados espectos das quatro frentes
citadas no título: sociedade, cidade, tecnologia e recursos, porém, dado o
objetivo dessa pesquisa, tais aspectos foram repensados a fim de serem
reformulados, resumindo assim as abordagens e qualidades pensadas e
desenvolvidas ao longo desses dois projetos.
Assim, foram pensadas as seguintes qualidades e seus respectivos para
catalogá-las de forma visual e intuitiva:
•
Áreas dos respectivos ambientes que compões cada
unidade: Aqui são resumidos os valores de áreas de cada ambiente, a
área útil e total das unidades.
•
Localização da unidade no pavimento: identifica qual a
posição das unidades em relação ao(s) pavimento(s) em que ela está
localizada.
•

		

Capacidade da unidade em abrigar moradores:

		

		

Classifica a ocupação da unidade. No caso de unidades residenciais,
calcula-se dois moradores por unidade de dormitório.
•

Apta a cadeirantes:

		
		
Este item, nos casos positivos, está na cor verde. Assim indicam que todos
os ambientes da unidade abrigam espaço suficiente para que o usuário
de cadeira de rodas consiga dar uma rotação de 360°, ou seja, uma
circunferência com diâmetro de 1,50m, com exceção apenas do banheiro,
que abriga espaço de manobra entre bacia e área de banho. Nota-se
que os espaços estão adequados, mas não foram desenhados aqui os
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detalhamentos referentes a barras de apoio, apesar de as comportarem
adequadamente. No caso das unidades não abrigarem de maneira
adequada um morador cadeirante, este item está na cor vermelha.
•

Apta a idosos:

		
Esta qualidade garante que a unidade abrigue uma pessoa idosa em
fases críticas, por isso um item tratando de pessoas dessa faixa etária.
Isso porque, podem apresentar necessidades diferenciadas, sejam elas
permanentes ou passageiras. Para que as unidades estejam aptas a
receber moradores idosos, ou seja, quando este selo estiver verde, elas
comportam espaço destinado a maca, a cuidados que possa dormir na
mesma unidade, espaço para cadeira de banho, além dos espaços que
o uso de cadeira de rodas demanda. Assim, ao se englobar o espaço
necessário para o uso de cadeira de rodas, mesmo que manobrada por
uma terceira pessoa, também se engloba o espaço necessário para
pessoas que utilizam andadores, muletas, bengalas, entre outros. No
caso das unidades não abrigarem de maneira adequada um morador com
tais necessidades, este item estará na cor vermelha.
•

Ventilação cruzada:

		
		
Dada a importância que este aspecto tem ao se pensar na salubridade
das unidades habitacionais, além do conforto térmico, foi criado este selo
identificando a presença de ventilação cruzada na unidade de forma geral.
Para casos positivos, o selo estará azul; já para os negativos, vermelho.
•

Iluminação natural:

		
Este selo indica as características da unidade em relação a iluminação
natural das seguintes maneiras:
- Sem iluminação natural direta ou indireta: selo cinza;
- Com iluminação natural indireta insuficiente: selo amarelo;
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- Com iluminação natural indireta adequada: selo verde;
- Com iluminação natural direta e indireta: selo vermelho.
A fim de qualificar os ambientes, tais selos foram inseridos em cada
um dos espaços da planta da unidade, caracterizando-os de maneira
independente – e não da unidade de forma geral, como os demais selos
abordaram. Na lateral da tabela foi gerada uma proporção de quanto a
unidade recebe ou não de cada tipo de luz natural determinada nesse
estudo, ou seja, a porcentagem de cada tipo de recepção de iluminação
natural que a unidade tem ao se somar todos esses tipos de todos os
ambientes. Assim, ficou explicito quantos ambientes recebem cada tipo
de iluminação natural.
•
Relação com o entorno: aqui foram listadas algumas das
principais atividades que é conveniente que se tenha próximo a moradia
a fim de diminuir os tempos e distâncias entre moradia e as demais
necessidades de seus usuários. São elas:

					- Hospitais

					- Escolas

					- Praças

					- Ciclovia

- Pontos de acesso ao transporte público

					- Mercado
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Para classifica-las de acordo com a proximidade, foram divididas entre
dois grupos. O primeiro, reúne as atividades com proximidade de até
100 metros, que é aproximadamente a distância de uma quadra; já o
segundo, com proximidade máxima de 400 metros. Essas distâncias
foram escolhidas a partir da análise do entorno, já que em ambos os
edifícios, todas as atividades relacionadas estavam dentro de um raio de
400m.
•
Outas questões: aqui foram listadas algumas características
do projeto ergonômico que não foram explicitadas nos desenhos, mas
que abordam a capacidade das unidades se moldarem a necessidades
específicas que cada usuário possa apresentar. Assim, sendo possíveis
tais afirmações para as unidades, as circunferências que antecedem cada
uma delas, estão verdes. Quando negativas, estão vermelhas.
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CONCLUSÕES E
FUTUROS DESDOBRAMENTOS
Através desta pesquisa, foi verificada a demanda por moradia que cresce
nas regiões centrais da cidade de São Paulo. Na contramão, está uma
grande quantidade de edifícios que permanecem subutilizados ou em
estado de desuso, seja por falta de adequação às legislações vigentes
ou mesmo pela falta de investimento e manutenção. Um meio para se
lidar com essa busca por moradia nas regiões centrais é unindo moradia,
trabalho e lazer em espaços reduzidos que podem ser acessados por
alternativas de transporte de baixo custo e impacto ambiental, como o
público, bicicletas ou mesmo a pé. Essas novas práticas contribuem para
a melhora do meio ambiente já que incentivaria a implantação bicicletários,
aumentaria a oferta de transporte público e incentivo na melhora de vias
de pedestre e bicicletas o que, por consequência, colaboraria para o
aumento de usuários desses modos de deslocamento.
A multifuncionalidade dos espaços urbanos atrelado à oferta de
infraestrutura são fatores que tem contribuído para a mudança do olhar
sobre as regiões centrais das cidades. Isso porque atualmente são
cenários em que essa dinâmica pode ser aplicada e, consequentemente, a
urbanidade dessas áreas poderá ser retomada. O aumento no número de
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residências desses locais garante sua multifuncionalidade, aproximando
moradia, trabalho e lazer, além de garantir o uso contínuo da infraestrutura
já existente.
Atualmente, a taxa de vacância da região central é de, aproximadamente,
30%, com vários edifícios degradados e abandonados, gerando a
possibilidade de invasões que resultam em habitações precárias e sem
as mínimas condições de habitabilidade e salubridade, sem segurança
tanto física quanto fisiológica para o usuário. Essa vacância demonstra a
possibilidade de reabilitação desses edifícios, otimizado pela infraestrutura
existente e as recorrentes apropriações ilegais que osorrem nessa área
demonstram essa necessidade.
A requalificação permite reintegrar os edifícios que foram perdendo
as características desejadas de desempenho ao longo dos anos que
geralmente estão relacionadas às mudanças de necessidade dos usuários
ou mesmo da própria região e suas demandas. No entanto, também muito
recorrente são as mudanças tecnológicas, degradação gerada pelo uso
cotidiano e, muito recorrente, pela falta de manutenção.
Os projetos de requalificação diferem-se muito dos projetos de edifícios
novos pelo fato de nem sempre o que se projeta para requalificar um
edifício é realmente construído, já que em muitos casos, os desenhos do
antigo edifício não são compatíveis com a realidade, além das restrições
que existem em obra que, na maioria das vezes, é inexistentes quando
comparados a construções novas, como os limites do edifício, restrições
espaciais e de acesso ao canteiro de obras, adequação dos espaços
existentes às normas vigentes, entre outros.
Apesar desses empecilhos, vários estudos apontam que as requalificações
podem ter custos de 30 a 40% inferiores quando comparados aos
gerados por construções residenciais novas. Provavelmente em função
das expectativas de mercado, o reuso de edifícios ainda não é adotado.
Mesmo assim, as vantagens em se reutilizar os edifícios já existentes
já começaram a influenciar a iniciativa privada que tem concentrado
esse tipo de intervenção em edifícios de uso comercial ou de serviços.
Essa economia nos investimentos também podem garantir locações de
mesmo custo ou até mesmo superiores às edificações novas (SECOVI,
2009) possivelmente por sua localização com maior oferta de transporte
e acesso facilitado.
Essa pesquisa tratou de edifícios construídos entre os anos de 1930 e
1964, ou seja, da arquitetura moderna, que possuem grande potencial
para se alcançar ambientes internos que proporcionem conforto ambiental,
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seja através das variáveis térmicas e luminosas, ou das ergonômicas.
Algumas características são comuns às construções da época em que os
edifícios foram construídos, como os grandes vão agora possíveis através
das características construtivas da época e o uso do concreto armado,
grandes aberturas, pé direito de ao menos 3,00m, laje de concreto,
entre outros. Essas características podem colaborar positivamente para
o melhor desempenho do edifício, sem depender de meios artificiais de
refrigeração ou aquecimento, ventilação e iluminação. Além disso, as
paredes mais espessas garantem maior inércia térmica, ou seja, menor
amplitude de temperatura quando comparadas ao ambiente externo,
evitando-se assim os picos máximos e mínimos de temperatura. No
entanto, muitos permanecem em desuso, seja pelas novas normas que
imperdem o uso adequado, ou pelas questões voltadas a expeculação
imobiliária, contribuindo para um grande estoque de edifícios abandonados
que, sem a manutenção adequada, se degradam com muita facilidade.
A requalificação de edifícios nesses estados é um objetivo viável que a
cidade deve começar a adotar e, para contribuir para tais trabalhos, esta
pesquisa apresentou dois exemplos com diferentes soluções, podendo
servir como fonte de pesquisa para os novos projetos voltados à questão
habitacional dos edifícios, que, em sua forma original, foi pensado para
abrigar atividades comerciais e de serviços.
Com tais estudos envolvendo as variantes térmicas, luminosas e
ergonômicas, foi possível projetar espaços com grande potencial e
autonomia, capazes de proporcionar conforto ambiental para os usuários
que, no ambiente residencial, possuem necessidades muito diferentes que
quando num ambiente comercial. Para alcançar tais resultados satisfatórios,
as análises térmicas e ergonômicas devem ocorrer concomitantemente ao
projeto, seja ele residencial ou para qualquer outra atividade. Isso porque,
é através das análises térmicas e luminosas que já se inicia de forma
positiva a produção de novos espaço, ou seja, através do posicionamento
do edifício no terreno, tendo em vista as condições climáticas do local. Além
disso, na projeção de espaço, a análise das tarefas pelas quais aquele
espaço destina-se garante o bom funcionamento da dinâmica naturais
para exercê-las, proporcionando inclusive melhor qualidade de vida e
melhora no desempenho dos usuários. Além disso, o posicionamento e
dimensão das aberturas, podem representar o diferencial entre conforto
térmico ou a falta dele, o que resultará na necessidade de equipamentos
de refrigeração - na maioria dos casos brasileiros - ou aquecimento, dada
a quantdade de carga térmica recebida inapropriadamente.
A fim de potencializar a autonomia e conforto ambiental dos edifícios, o
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usuário é um grande agente interventor, capaz de alterar as condições
ambientais no interior dos espaços, através da possibilidade de se alterar
as angulações de brises móveis, a porcentagem de abertura das janelas,
além da possibilidade de escolha de onde permanecer de acordo com
o que é, para ele, confortável, como a quantidade de iluminação e de
ventilação naturais, sentando-se mais perto ou longe das aberturas, por
exemplo. Para que esse agente realmente intervenha no espaço e suas
condições ambientais, é importante aliar a ergonômia à essas intenções,
isso porque é preciso que o usuário tenha fácil acesso às estruturas
capazes de modificar essas relações entre meio interno e externo. Em
casos onde essa facilidade não existe, tal elemento pode permanecer
fechado, sem contribuir para o desempenho do edifíccio da maneira pela
qual foi pensado, ou então resultar na falta de segurança ao usuário ao
tentar manuseá-lo.
Como futuros desdobramentos, está a inserção das análises referentes
ao conforto acústico que, principalmente em regiões de grande fluxo de
pessoas e automóveis, como são os centros urbanos, as condições e
níveis de ruído são muito altos, chegando a prejudicar a saúde auditiva
dos que permanecem por muito tempo nesses espaços.
Além disso, apesar dessa pesquisa objetivar ser uma fonte de pesquisa
para futuras requalificações de edifícios voltados a habitação, ainda
são muitas as tipologias que não foram abordadas. Por isso, o ideal é
encontrar outras tipologias de edifícios dessa mesma região da cidade a
fim de se determinar novas unidades tipo, garantindo uma abrangência
muito maior do que a que foi alcançada neste trabalho e, dessa forma,
criar parâmetros para projeto habitacionais para os edifícios das áreas
centrais de São Paulo.
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Anexo A:
Quadro de valores das cargas internas
utilizadas nas simulações térmicas.
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totais horários (w)

televisão
som
dvd
computador
impressora
geladeira
fogão
forno elétrico
exaustor
microondas
cafeteira
ferro a vapor
máquina lavar roupas
secadora
totais horários equipamentos

Equipamentos

lâmp. fluoresc. compacta
lâmp. fluoresc. compacta
lâmp. fluoresc. compacta
lâmp. fluoresc. compacta
totais horários iluminação

Iluminação

ocupante 1
ocupante 2
totais horários ocupação

Ocupação

210
20
10
250
45
33
60
1500
150
800
500
1200
180
3000

ct (W)

23
23
23
23

ct (W)

ct (W)

1

33

1

33

33

1

3

0

3

33

1

4

0

4

1

0,1

1

0,5

6

23

6
1

0,5

1

7

23

7
1

1

1

8

23

8
1

1

1

9

23

9
1

1

1

10

23

10
1

0,25
33 273 1383 283 283 283

1

5

0

5

140 140 140 140

7
8
9 10
140 140 140 140

193 193 193 193 193 536 1546 446 446 446

2

0

0

1

2

1

1
2
3
4
5
6
80 80 80 80 80 120
80 80 80 80 80 120
160 160 160 160 160 240

457

294

1
0,25
1
1

1

1

1

1

1

15

23

1

1

16

46

1

1

17

46

634 446 446 446 469 469

466 283 283 283 283 283

0,25
0,2

1
0,25

1

23
23 23 23
horas/consumo
11
12 13 14
1

140 145 140 140 140 140 140
horas/consumo
11
12 13 14 15 16 17
1
1
1
1
1
1
1
1
1

horas/consumo
11
12 13 14 15 16 17
140 145 140 140 140 140 140

1
1
0,5
1
0,2

1

19

19
1
1
1
1
92

1

1

20
1

20
1
1
1
1
92

1

1

21
1

21
1
1
1
1
92

1

1

22
1

46

22
1
1

1

1

23
1

0

23

526 1530 585 585 539 413 193

33

1

24

0

24

19 20 21 22 23 24
145 120 120 120 80 80
120 120 120 120 80 80
265 240 240 240 160 160

294 1173 253 253 253 253

1
0,25
1

18

18
1
1
1
1
92

140

18
140

518

307

média horária (W)

43

média horária (W)

168

média horária (W)

Quadro exemplificado
contendo as
compornentes da carga
interna a unidade de
Kitnet no período de
segunda a sábado.
Fonte: Uzum, 2017.

totais horários (w)

televisão
som
dvd
computador
impressora
geladeira
fogão
forno elétrico
exaustor
microondas
cafeteira
ferro a vapor
máquina lavar roupas
secadora
totais horários equipamentos

Equipamentos

lâmp. fluoresc. compacta
lâmp. fluoresc. compacta
lâmp. fluoresc. compacta
lâmp. fluoresc. compacta
totais horários iluminação

Iluminação

ocupante 1
ocupante 2
totais horários ocupação

Ocupação

210
20
10
250
45
33
60
1500
150
800
500
1200
180
3000

ct (W)

23
23
23
23

ct (W)

ct (W)

1

33

1

33

33

1

3

0

3

33

1

4

0

4

33

1

5

0

5

33

1

6

0

6

33

1

7

0

7

33

1

8

23

8
1

193 193 193 193 193 193 193 296

2

0

0

1

2

1

1
2
3
4
5
6
7
8
80 80 80 80 80 80 80 120
80 80 80 80 80 80 80 120
160 160 160 160 160 160 160 240

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1
0,5
1
0,2

1

19

19
1
1
1
1
92

19
120
120
240

1

1

21
1

21
1
1
1
1
92

1

1

22
1

46

22
1
1

1

1

23
1

0

23

853 253 253 253

0,5

1

1

20
1

20
1
1
1
1
92

33

1

24

0

24

20 21 22 23 24
120 120 120 80 80
120 120 120 80 80
240 240 240 160 160

669 33 33 33 33 33 33 33 569 635 2255 1185 585 539 413 193

0,25
406 33 33 33 33 33 33 33 283 303 1923

1

0,25
0,1
0,1

1
0,25

0,5

horas/consumo
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
120
120 120
120
120 120
240 0 0 0 0 0 0 0 240 240
horas/consumo
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1
1
1
1
1
1
1
23 0 0 0 0 0 0 0 46 92
horas/consumo
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

632

média horária (W)

63

média horária (W)

198

média horária (W)

893

Quadro exemplificado
contendo as
compornentes da
carga interna a
unidade de Kitnet no
período de domingo.
Fonte: Uzum, 2017.
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totais horários (w)

televisão
som
dvd
computador
impressora
ferro a vapor
totais horários equipamentos

Equipamentos

lâmp. fluoresc. compacta
lâmp. fluoresc. compacta
lâmp. fluoresc. compacta
lâmp. fluoresc. compacta
totais horários iluminação

Iluminação

ocupante 1
ocupante 2
totais horários ocupação

Ocupação

210
20
10
250
45
1200

ct (W)

23
23
23
23

ct (W)

ct (W)

0

0

0

3

0

3

0

4

0

4

0

5

0

5

7

23

7
1

1

8

23

8
1

1

9

23

9
1

1

10

23

10
1

0,5
10 600 250 250 250

0,5

6

23

6
1

160 160 160 160 160 273 763 413 413 413

2

0

0

1

2

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9 10
80 80 80 80 80 120 140 140 140 140
80 80 80 80 80 120
160 160 160 160 160 240 140 140 140 140

424

261

1
0,25

1

1

15

23

1

16

46

1

17

46

0 413 413 413 436 436

0 250 250 250 250 250

1

23 0 23 23
horas/consumo
11 12 13 14

140 0 140 140 140 140 140
horas/consumo
11 12 13 14 15 16 17
1
1
1
1
1
1
1
1

horas/consumo
11 12 13 14 15 16 17
140
140 140 140 140 140
19

1

20
1

20
1
1
1
1
92

1

21
1

21
1
1
1
1
92

1

22
1

46

22
1
1

1

23
1

0

23

20 220 220 220 220

1

19

19
1
1
1
1
92

0

24

0

24

493 232 552 552 506 380 160

261

1
0,25

18

18
1
1
1
1
92

20 21 22 23 24
120 120 120 80 80
120 120 120 120 80 80
140 120 240 240 240 160 160

18
140

438

237

média horária (W)

45

média horária (W)

156

média horária (W)

Quadro exemplificado
contendo as
compornentes da
carga interna de
dormitório no período
de segunda a sábado.
Fonte: Uzum, 2017.

totais horários (w)

ct (W)

160 160 160 160 160 160 160 143 153

0

0

0

0

0

0

21
1
1

20
1
1

1

1

23
1

0

46
22
1

23

22
1
1

0,5
820 220 220 220

21
1
1
1
1
92

20
1
1
1
1
92

0

24

0

24

20 21 22 23 24
120 120 120 80 80
120 120 120 80 80
240 240 240 160 160

0 416 482 232 1152 552 506 380 160

horas/consumo
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
ocupante 1
80 80 80 80 80 80 80 120 120
120 120 120
ocupante 2
80 80 80 80 80 80 80
totais horários ocupação
160 160 160 160 160 160 160 120 120 0 0 0 0 0 0 0 120 120 120
horas/consumo
Iluminação
ct (W)
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
lâmp. fluoresc. compacta
23
1
1
1
1
1
lâmp. fluoresc. compacta
23
1
1
1
lâmp. fluoresc. compacta
23
1
1
lâmp. fluoresc. compacta
23
1
1
totais horários iluminação
0
0
0
0
0
0
0 23 23 0 0 0 0 0 0 0 46 92 92
horas/consumo
Equipamentos
ct (W)
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
televisão
210
som
20
0,5
1
1
dvd
10
computador
250
1
1
impressora
45
ferro a vapor
1200
totais horários equipamentos
0
0
0
0
0
0
0
0 10 0 0 0 0 0 0 0 250 270 20

Ocupação

479

254

média horária (W)

63

média horária (W)

162

média horária (W)

Quadro exemplificado
contendo as
compornentes da
carga interna de
dormitório no período
de domingo.Fonte:
Uzum, 2017.
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Anexo B:
Gráficos com resultados das simulações do
edifício da rua Paula Souza requalificado.

Anexos | 135

20

15
10

10

5

0

Renovações por hora (N)

30

20

01:00
03:00
05:00
07:00
09:00
11:00
13:00
15:00
17:00
19:00
21:00
23:00
01:00
03:00
05:00
07:00
09:00
11:00
13:00
15:00
17:00
19:00
21:00
23:00
01:00
03:00
05:00
07:00
09:00
11:00
13:00
15:00
17:00
19:00
21:00
23:00

Temperatura (°C)

40

25

N - 2o pav. - kitnet frente

TRM - 2o pav. - kitnet fundo (°C)

TRM - 2o pav. kitnet frente (°C)

Temperatura externa (°C)

50

35

40

30
25

30

20

20

15

10

10

0

01:00
03:00
05:00
07:00
09:00
11:00
13:00
15:00
17:00
19:00
21:00
23:00
01:00
03:00
05:00
07:00
09:00
11:00
13:00
15:00
17:00
19:00
21:00
23:00
01:00
03:00
05:00
07:00
09:00
11:00
13:00
15:00
17:00
19:00
21:00
23:00

5

Renovações porhora (N)

N - 2o pav. - kitnet fundo

Horas do dia
N - 2o pav. - kitnet frente

TRM - 2o pav. - kitnet fundo (°C)

TRM - 2o pav. kitnet frente (°C)

Temperatura externa (°C)
50

35

40

30
25

30

20

20

15

10

10

5

0

Renovações por hora (N)

40

N - 2o pav. - kitnet fundo

01:00
03:00
05:00
07:00
09:00
11:00
13:00
15:00
17:00
19:00
21:00
23:00
01:00
03:00
05:00
07:00
09:00
11:00
13:00
15:00
17:00
19:00
21:00
23:00
01:00
03:00
05:00
07:00
09:00
11:00
13:00
15:00
17:00
19:00
21:00
23:00

Resultado da
simulação pelo
software TAS dos dias
200, 201 e 202 (frio
ensolarado) para as
unidades de kitnets
do 2o pavimento
do edifício da rua
Capitão Salomão.
Elaborado pela autora.

50

30

40

Temperatura (°C)

Resultado da
simulação pelo
software TAS dos dias
10, 11 e 12 (quente
nublado) para as
unidades de kitnets
do 2o pavimento
do edifício da rua
Capitão Salomão.
Elaborado pela autora.

35

Horas do dia

Temperatura (°C)

Resultado da
simulação pelo
software TAS dos dias
26,27 e 28 (quente
ensolarado) para as
unidades de kitnets
do 2o pavimento
do edifício da rua
Capitão Salomão.
Elaborado pela autora.

Horas do dia

TRM - 2o pav. kitnet frente (°C)

Temperatura externa (°C)

50

35

40

30
25

30

20

20

15

10

5

01:00
03:00
05:00
07:00
09:00
11:00
13:00
15:00
17:00
19:00
21:00
23:00
01:00
03:00
05:00
07:00
09:00
11:00
13:00
15:00
17:00
19:00
21:00
23:00
01:00
03:00
05:00
07:00
09:00
11:00
13:00
15:00
17:00
19:00
21:00
23:00

10

Horas do dia
N - 2o pav. - kitnet fundo

N - 2o pav. - kitnet frente

TRM - 2o pav. - kitnet fundo (°C)

TRM - 2o pav. kitnet frente (°C)

136 | Reabilitação de edifícios do centro da cidade de São Paulo

Temperatura externa (°C)

0

Renovações por hora (N)

N - 2o pav. - kitnet frente

TRM - 2o pav. - kitnet fundo (°C)

40

Temperatura (°C)

Resultado da
simulação pelo
software TAS dos
dias 187, 188 e 189
(frio nublado) para as
unidades de kitnets
do 2o pavimento
do edifício da rua
Capitão Salomão.
Elaborado pela autora.
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Resultado da
simulação pelo
software TAS dos
dias 26,27 e 28
(quente ensolarado)
para a unidade de
três dormitórios
do 5o pavimento
do edifício da rua
Capitão Salomão.
Elaborado pela autora.
Resultado da
simulação pelo
software TAS dos
dias 10, 11 e 12
(quente nublado)
para a unidade de
três dormitórios
do 5o pavimento
do edifício da rua
Capitão Salomão.
Elaborado pela autora.

Resultado da
simulação pelo
software TAS dos
dias 200, 201 e 202
(frio ensolarado)
para a unidade de
três dormitórios
do 5o pavimento
do edifício da rua
Capitão Salomão.
Elaborado pela autora.
Resultado da
simulação pelo
software TAS dos
dias 187, 188 e
189 (frio nublado)
para a unidade de
três dormitórios
do 5o pavimento
do edifício da rua
Capitão Salomão.
Elaborado pela autora.

TRM - 5o pav. - dorm. 3 (°C)
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Anexo C:
Gráficos com resultados das simulações do edifício
da rua Capitão Salomão requalificado.
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Renovações de ar

Resultado da
simulação pelo
software TAS dos
dias 187, 188 e
189 (frio nublado)
para a unidade 1
do 2o pavimento
do edifício da rua
Capitão Salomão.
Elaborado pela autora.
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Elaborado pela autora.

50

35

5

Temperatura (°C)

Resultado da
simulação pelo
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Elaborado pela autora.
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Resultado da
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Elaborado pela autora.
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Elaborado pela autora.
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Resultado da
simulação pelo
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(frio ensolarado)
para a unidade 1
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Elaborado pela autora.

Resultado da
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Elaborado pela autora.
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Elaborado pela autora.
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Resultado da
simulação pelo
software TAS dos
dias 187, 188 e
189 (frio nublado)
para a unidade 2
do 2o pavimento
do edifício da rua
Capitão Salomão.
Elaborado pela autora.
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Resultado da
simulação pelo
software TAS dos
dias 26,27 e 28
(quente ensolarado)
para a unidade 3
do 2o pavimento
do edifício da rua
Capitão Salomão.
Elaborado pela autora.

Resultado da
simulação pelo
software TAS dos
dias 10, 11 e 12
(quente nublado)
para a unidade 3
do 2o pavimento
do edifício da rua
Capitão Salomão.
Elaborado pela autora.
Resultado da
simulação pelo
software TAS dos
dias 200, 201 e 202
(frio ensolarado)
para a unidade 3
do 2o pavimento
do edifício da rua
Capitão Salomão.
Elaborado pela autora.
Resultado da
simulação pelo
software TAS dos
dias 187, 188 e
189 (frio nublado)
para a unidade 3
do 2o pavimento
do edifício da rua
Capitão Salomão.
Elaborado pela autora.
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Resultado da
simulação pelo
software TAS dos
dias 187, 188 e
189 (frio nublado)
para a unidade 4
do 2o pavimento
do edifício da rua
Capitão Salomão.
Elaborado pela autora.
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Resultado da
simulação pelo
software TAS dos
dias 200, 201 e 202
(frio ensolarado)
para a unidade 4
do 2o pavimento
do edifício da rua
Capitão Salomão.
Elaborado pela autora.
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Resultado da
simulação pelo
software TAS dos
dias 10, 11 e 12
(quente nublado)
para a unidade 4
do 2o pavimento
do edifício da rua
Capitão Salomão.
Elaborado pela autora.
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Resultado da
simulação pelo
software TAS dos
dias 26,27 e 28
(quente ensolarado)
para a unidade 4
do 2o pavimento
do edifício da rua
Capitão Salomão.
Elaborado pela autora.
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Resultado da
simulação pelo
software TAS dos
dias 26,27 e 28
(quente ensolarado)
para a unidade 4
do 5o pavimento
do edifício da rua
Capitão Salomão.
Elaborado pela autora.

Resultado da
simulação pelo
software TAS dos
dias 10, 11 e 12
(quente nublado)
para a unidade 4
do 5o pavimento
do edifício da rua
Capitão Salomão.
Elaborado pela autora.

Resultado da
simulação pelo
software TAS dos
dias 200, 201 e 202
(frio ensolarado)
para a unidade 4
do 5o pavimento
do edifício da rua
Capitão Salomão.
Elaborado pela autora.

Resultado da
simulação pelo
software TAS dos
dias 187, 188 e
189 (frio nublado)
para a unidade 4
do 5o pavimento
do edifício da rua
Capitão Salomão.
Elaborado pela autora.

TRM - 5° pav. dorm 2 - un. 4 (°C)
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Resultado da
simulação pelo
software TAS dos
dias 187, 188 e
189 (frio nublado)
para a unidade 5
do 2o pavimento
do edifício da rua
Capitão Salomão.
Elaborado pela autora.
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Resultado da
simulação pelo
software TAS dos
dias 200, 201 e 202
(frio ensolarado)
para a unidade 5
do 2o pavimento
do edifício da rua
Capitão Salomão.
Elaborado pela autora.

N - 2° pav. - un. 5
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Resultado da
simulação pelo
software TAS dos
dias 10, 11 e 12
(quente nublado)
para a unidade 5
do 2o pavimento
do edifício da rua
Capitão Salomão.
Elaborado pela autora.
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TRM - 2° pav. - un. 5 (°C)
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para a unidade 5
do 2o pavimento
do edifício da rua
Capitão Salomão.
Elaborado pela autora.
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Resultado da
simulação pelo
software TAS dos
dias 26,27 e 28
(quente ensolarado)
para a unidade 5
do 5o pavimento
do edifício da rua
Capitão Salomão.
Elaborado pela autora.
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Resultado da
simulação pelo
software TAS dos
dias 10, 11 e 12
(quente nublado)
para a unidade 5
do 5o pavimento
do edifício da rua
Capitão Salomão.
Elaborado pela autora.
Resultado da
simulação pelo
software TAS dos
dias 200, 201 e 202
(frio ensolarado)
para a unidade 5
do 5o pavimento
do edifício da rua
Capitão Salomão.
Elaborado pela autora.

Resultado da
simulação pelo
software TAS dos
dias 187, 188 e
189 (frio nublado)
para a unidade 5
do 5o pavimento
do edifício da rua
Capitão Salomão.
Elaborado pela autora.
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Resultado da
simulação pelo
software TAS dos
dias 26,27 e 28
(quente ensolarado)
para a unidade 6
do 2o pavimento
do edifício da rua
Capitão Salomão.
Elaborado pela autora.
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Resultado da
simulação pelo
software TAS dos
dias 10, 11 e 12
(quente nublado)
para a unidade 6
do 2o pavimento
do edifício da rua
Capitão Salomão.
Elaborado pela autora.
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Resultado da
simulação pelo
software TAS dos
dias 187, 188 e
189 (frio nublado)
para a unidade 6
do 2o pavimento
do edifício da rua
Capitão Salomão.
Elaborado pela autora.
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Resultado da
simulação pelo
software TAS dos
dias 200, 201 e 202
(frio ensolarado)
para a unidade 6
do 2o pavimento
do edifício da rua
Capitão Salomão.
Elaborado pela autora.
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Temperatura externa (°C)

TRM - 2° pav. área comum - un. 6 (°C)

TRM - 2° pav. dorm 1 - un. 6 (°C)

TRM - 2° pav. dorm 2 - un. 6 (°C)
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Horas do dia
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N - 2° pav. área comum - un. 6

N - 2° pav. dorm 1 - un. 6

N - 2° pav. dorm 2 - un. 6

Temperatura externa (°C)

TRM - 2° pav. área comum - un. 6 (°C)

TRM - 2° pav. dorm 1 - un. 6 (°C)

TRM - 2° pav. dorm 2 - un. 6 (°C)
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40

N - 2° pav. área comum - un. 6

0

Horas do dia

N - 2° pav. área comum - un. 6

N - 2° pav. dorm 1 - un. 6

N - 2° pav. dorm 2 - un. 6

Temperatura externa (°C)

TRM - 2° pav. área comum - un. 6 (°C)

TRM - 2° pav. dorm 1 - un. 6 (°C)
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TRM - 2° pav. dorm 2 - un. 6 (°C)
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N - 2° pav. área comum - un. 6

N - 2° pav. dorm 1 - un. 6

N - 2° pav. dorm 2 - un. 6

Temperatura externa (°C)

TRM - 2° pav. área comum - un. 6 (°C)

TRM - 2° pav. dorm 1 - un. 6 (°C)
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Temperatura (°C)

40

Resultado da
simulação pelo
software TAS dos
dias 26,27 e 28
(quente ensolarado)
para a unidade 6
do 5o pavimento
do edifício da rua
Capitão Salomão.
Elaborado pela autora.

Resultado da
simulação pelo
software TAS dos
dias 10, 11 e 12
(quente nublado)
para a unidade 6
do 5o pavimento
do edifício da rua
Capitão Salomão.
Elaborado pela autora.

Resultado da
simulação pelo
software TAS dos
dias 200, 201 e 202
(frio ensolarado)
para a unidade 6
do 5o pavimento
do edifício da rua
Capitão Salomão.
Elaborado pela autora.

Resultado da
simulação pelo
software TAS dos
dias 187, 188 e
189 (frio nublado)
para a unidade 6
do 5o pavimento
do edifício da rua
Capitão Salomão.
Elaborado pela autora.

TRM - 2° pav. dorm 2 - un. 6 (°C)
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