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RESUMO 

 
 

TSUDA, Fernanda Panontin. Conforto, adequação climática e o papel dos códigos de 
edificações: os desafios de São Paulo frente ao estado da arte no Brasil e no mundo. 142p.  
Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São 
Paulo. São Paulo, 2019. 
 
 
Esta pesquisa versa sobre o papel do conforto ambiental nas legislações urbanísticas da cidade 

de São Paulo, principalmente no que se refere às questões ambientais de vizinhança e ao 

desempenho térmico e luminoso dos edifícios residenciais, destacando-se o papel da 

legislação como instrumento fomentador da qualidade ambiental urbana. Além da 

sistematização de dados levantados na legislação de diferentes cidades do mundo e nos 

resultados de simulações computacionais, busca-se a formulação de argumentos para análise 

crítica sobre a existência ou a falta da definição de aspectos técnicos e construtivos 

relacionados ao conforto térmico, luminoso e à eficiência energética, concentrando a 

investigação no Código de Obras e Edificações paulistano. Com o intuito de se propor algumas 

melhorias que poderiam ser feitas no Código de Obra e Edificações vigente na cidade de São 

Paulo, foram realizadas simulações computacionais no modelo TAS/EDSL, para estudos de 

conforto térmico e luminoso em apartamento típico do mercado imobiliário atual. O método, 

pelo exposto acima, é indutivo, por meio de estudos analíticos de diferentes legislações 

urbanísticas e de simulações computacionais de desempenho térmico e luminoso de edifícios 

residenciais na cidade de São Paulo, e dedutivo, por meio de comparações entre os resultados 

encontrados de melhor desempenho ambiental, obtidos com estudos paramétricos das 

variáveis de interesse para o trabalho. A pesquisa é finalizada com a compilação dos 

resultados obtidos a partir das estratégias de investigação aplicadas, reforçando as 

considerações levantadas sobre as necessidades de se discutir e rever, com urgência, a 

legislação da cidade de São Paulo, alinhando-a à demanda global por instrumentos 

regulatórios que busquem a eficiência energética, o desempenho adequado do espaço 

edificado e a resiliência urbana para um futuro de desafios colocados pelas mudanças no 

clima. Apresentam-se, ao final, duas sugestões para revisão do código: a primeira delas seria 

um caminho ideal e transformador, capaz de incluir diretrizes baseadas no desempenho dos 

edifícios e, a segunda seria um caminho mais viável a curto prazo, devolvendo à lei seus 

parâmetros prescritivos, mas com indicadores atualizados, perdidos ao longo das sucessivas 

revisões, dentre os quais itens básicos como a utilização de aspectos climáticos para 

orientação solar de aberturas dentre as diretrizes para implantação de edifícios, que hoje nem 

sequer são mencionados.  

 

 
PALAVRAS-CHAVES: Conforto Térmico, Conforto Luminoso, Edifícios residenciais, Legislação 
urbana, Código de Obras e Edificações, Simulação Computacional, Adequação climática. 
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ABSTRACT 

 

TSUDA, Fernanda Panontin. Comfort, climate adaptation and the role of building codes: the 
challenges of São Paulo facing the state of the art in Brazil and in the world.165p.  
Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São 
Paulo. São Paulo, 2019. 
 

This research deals with the role of comfort in the urban regulations of São Paulo city, 

especially concerning neighborhood issues and thermal and daylight performance of 

residential buildings, highlighting the role of urban legislation as a promoting tool for 

environmental quality. In addition to the systematization of data collected in the urban 

legislation of different cities of the world and the results of numerical simulation, this research 

seeks the formulation of arguments for critical analysis on the existence of lacks on technical 

and constructive aspects related to thermal comfort, daylight and energy efficiency 

concentrating the research in the São Paulo Building Code. To propose some improvements 

in the Building Code in force in São Paulo, simulations were carried out in the TAS / EDSL 

model, for a typical residential apartment. The method is inductive, by means of analytical 

studies and simulation of thermal and daylight performance of residential buildings in the city 

of São Paulo, and deductive, through comparisons between the results found among different 

results of better environmental performance, obtained with parametric studies of the 

variables involved. To conclude, a compilation of the results obtained from the applied 

research strategies is presented, reinforcing some considerations raised on the need to 

discuss and revise the urban regulation of São Paulo city. The need to align the laws with the 

global demand for regulatory instruments that seek energy efficiency, adequate performance 

of built space and urban resilience for a future of challenges posed by climate change is more 

than urgent. At the end, two suggestions for reviewing the code are presented: the first is an 

ideal and transformative way, capable of including guidelines based on the performance of 

buildings; the second is a more viable path, short-term, which would require returning to the 

law some prescriptive parameters, based on updated benchmarks, lost during the code’s 

successive versions, among which are the climatic aspects relating to the solar orientation for 

the implementation of buildings, which today are not even mentioned. 

 

KEYWORDS: Thermal Comfort, Lighting, Residential Buildings, Urban Legislation, Building 

Code, Simulation 
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1. INTRODUÇÃO E COLOCAÇÃO DO PROBLEMA  

1.1 COLOCAÇÃO DO PROBLEMA E A RELEVÂNCIA DA PESQUISA 

Antes mesmo da abordagem sobre o papel da legislação urbanística para a 

consolidação e expansão das cidades, deve-se ter em mente que as cidades e os edifícios 

existem, em sua essência, para abrigar as pessoas (FROTA; SCHIFFER, 2003), protegendo-as de 

eventos climáticos que variam desde chuvas brandas e ondas de calor, até tempestades 

tropicais e furacões. A eficiência das construções está relacionada à sua capacidade em 

fornecer abrigo dentro de um contexto climático específico. 

A partir dessa premissa, torna-se compreensível a preocupação de muitos países com 

o cenário apontado para um futuro de mudanças climáticas, e a necessidade em se controlar 

as emissões de gases de efeito estufa (GEE), para imposição de limites para o aumento na 

temperatura média global, ações que dependem de grandes acordos de cooperação global. 

Um dos mais emblemáticos é o Acordo de Paris, apresentado pela Convenção-Quadro das 

Nações Unidas sobre a Mudança do Clima (UNCC, 2016)1 e pela elaboração e atualização 

recente de relatórios sobre o tema, promovidos por instituições científicas reconhecidas, 

dentre elas o Observatório da Terra, da National Aeronautics and Space Administration 

(NASA); o Banco Mundial de Desenvolvimento; a própria Convenção-Quadro das Nações 

Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC), o Painel Intergovernamental sobre Mudanças 

Climáticas (IPCC), também da Organização das Nações Unidas (ONU) e a Agência Internacional 

de Energia (IEA). 

No relatório de 2014, o IPCC já previa, para o fim do século XXI, um aumento na 

temperatura global da ordem de 2,6°C a 4,8°C em comparação às temperaturas pré-

industriais, além de cenários mais severos e frequentes de catástrofes naturais causadas pela 

alteração no padrão climático, especialmente nas cidades, caso o controle e a redução nas 

emissões de gases poluentes não fossem efetivos. No mesmo relatório, a organização alertava 

sobre a urgência da abordagem do tema para elaboração de políticas públicas voltadas para 

a redução do consumo de energia, o controle de poluentes e a mitigação dos efeitos do 

                                                      
1 Apresentado na COP-21, em dezembro de 2015, o Acordo de Paris tem como objetivo firmar a cooperação de 

todas as nações para controle e redução de emissões de CO², na tentativa de limitar o aquecimento global, além 
de intensificar ações para adaptação das cidades aos efeitos das mudanças. Informação disponível em:  
https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement. Acesso em 31/01/2019. 

https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement
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aumento da temperatura do ar e das superfícies construídas, indicando que o aumento da 

temperatura global não deveria ultrapassar 2°C até o fim deste século (IPCC, 2014). Em 2018, 

em estudo especial encomendado pela Convenção-Quadro, algumas das recomendações do 

relatório do IPCC, de 2014, foram revistas, apontando-se para a necessidade de ação imediata 

e cooperação global para redução da meta de aquecimento, considerando agora um 

incremento máximo de 1,5°C até 2050, com o alerta para impactos severos na vida marinha e 

consequências irreversível nas regiões polares, com a manutenção da meta anterior (IPCC, 

2018).  A necessidade da abordagem alarmante é justificada com a verificação do aumento 

dos recordes nas temperaturas médias anuais em praticamente todo o globo, conforme dados 

registrados pelo Observatório da NASA2, que abrangem o intervalo entre 1885-2014, como 

mostra a Figura 1. 

Figura 1 - Anormalidade nas temperaturas médias globais – período entre 2005-2014  

1885-1894 

1965-1974 

2005-2014 

 
Fonte: Observatório da Terra – NASA  

                                                      
2 Disponível em: https://earthobservatory.nasa.gov/world-of-change/DecadalTemp/show-all. Acesso em 30/01/2019. 

https://earthobservatory.nasa.gov/world-of-change/DecadalTemp/show-all
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As cidades europeias, por exemplo, estão registrando recentes alterações nos 

padrões climáticos, com registros de temperaturas médias acima das que as edificações foram 

projetadas para suportar.  Em Londres, tal preocupação foi formalizada em um documento 

técnico chamado Design Summer Years For London, publicado em 2014, um dos documentos 

pioneiros na abordagem prática do aquecimento global no contexto do desenvolvimento 

urbano, com a análise e atualização dos arquivos climáticos que são utilizados nas simulações 

computacionais, corrigindo a base de dados, a partir da observação de ocorrências climáticas 

como o verão mais quente, registrado em 2006, o maior pico de temperatura em 2003, o mês 

de dezembro mais frio, em 2010, além do aumento dos períodos de estiagem, observados 

entre 2010 e 2012, seguidos de período de invernos com chuvas acima da média, em 

2013/2014. O próprio documento justifica sua existência na necessidade de uma abordagem 

que deixe de olhar o passado e seja mais adequada para o futuro (CISBE, 2014). Outro 

destaque é o apelo para uma mudança imediata na postura dos governantes: se antes a 

legislação londrina (assim como em outras cidades europeias) eram focadas na estanqueidade 

das construções voltada para o frio e nos sistemas de aquecimento, o novo cenário apontado 

pelo CISBE (2014), indica que as os usuários das edificações tenderão a sofrer um aumento 

dos períodos de desconforto por calor e a consequência direta será o aumento da demanda 

por sistemas ativos de resfriamento, um incremento não previsto na demanda de energia dos 

edifícios. 

Para Berardi (2017), os países precisam se preocupar agora com as projeções para 

uma duplicação na demanda global de energia nos edifícios até 2050. Para minimizar os 

resultados desta previsão, as melhores práticas e tecnologias econômicas, bem como as 

mudanças comportamentais e culturais, precisam ser difundidas e aceitas mundialmente. 

Uma outra preocupação contemporânea é o questionamento sobre credibilidade da 

pesquisa científica relacionada às mudanças climáticas feito por autoridades de grande 

influência internacional como é o caso do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A 

resistência em se falar no tema com a devida seriedade é agravada pelo desincentivo à 

pesquisa e por retrocessos como a sinalização do governo dos EUA para o abandono do 

Acordo de Paris, feita em 20173, abrindo caminho para que outros governantes pudessem 

sinalizar para o mesmo caminho. 

                                                      
3 Informação disponível em https://unfccc.int/news/unfccc-statement-on-the-us-decision-to-withdraw-from-

paris-agreement. Acesso em 31/01/2019. 

https://unfccc.int/news/unfccc-statement-on-the-us-decision-to-withdraw-from-paris-agreement
https://unfccc.int/news/unfccc-statement-on-the-us-decision-to-withdraw-from-paris-agreement
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No caso do Brasil, embora o atual Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, tenha 

afirmado a permanência do país entre os signatários do Acordo de Paris (ESCOBAR, 2019), 

continua alarmante, principalmente para os cientistas, alguns posicionamentos partidário-

ideológicos de outros ministros nomeados pelo presidente recém empossado Jair Bolsonaro, 

com relação às políticas voltadas às mudanças climáticas. É o caso do ministro de Relações 

Exteriores, Ernesto Araújo, que, seguindo o mesmo discurso de Trump, atribuiu ao 

aquecimento global um estigma criado pela “esquerda”, em referência ao governo anterior, 

para impedir o crescimento econômico do país. Alterações como a eliminação da Divisão de 

Mudanças Climáticas do Ministério chefiado por Araújo e a rejeição, ainda segundo Escobar 

(2019), de dois departamentos relacionados às políticas de mudanças climáticas do MMA, 

continuam confirmando as previsões para a diminuição da importância de questões 

ambientais no governo de Bolsonaro, evidenciada já no Plano de Governo apresentado como 

proposta a sua candidatura, que nem ao menos fazia menção à palavra “clima”. 

Sabe-se que, independentemente do posicionamento político e estratégico dos 

governantes, que as projeções para um cenário pessimista de aumento das temperaturas a 

médio e longo prazo são reais (IPCC, 2018) e dependem da iniciativa dos líderes dos países 

para darem o primeiro passo rumo à adoção de uma nova postura para reduzir as emissões 

de CO2 na atmosfera na esfera da mitigação, além das ações de adaptação, não se esquecendo 

também do papel das cidades e dos edifícios, incluindo as condições de conforto e eficiência 

energética das edificações. 

NG e Ren (2018) enfatizam que o desafio global à resiliência das cidades vai além da 

ciência e depende muito mais da vontade pública e da capacidade administrativa dos 

planejadores profissionais de incorporar as informações científicas em suas práticas cotidianas 

de planejamento urbano. 

Shade et al (2013) indicam que as definições de maior impacto no desempenho 

energético dos edifícios devem ser tomadas nas fases iniciais do projeto de edifícios. As 

decisões corretas podem implicar em economia de 80% no consumo de energia. Uma 

construção acabada e que opere de forma ineficiente, oferece, em sua maioria, poucas opções 

de adaptação a um alto custo. Os mesmos pesquisadores enfatizam que o desempenho é 

impulsionado pelas regulamentações (negrito nosso) e que os padrões e regulamentações 

estabelecidos voltados à eficiência energética serão os moldes tanto da forma com que os 

profissionais são educados para pensar e traduzir o desempenho, quanto do tipo de processo 
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que será adotado na construção. Na Alemanha e Suécia, por exemplo, os estudos para 

melhoria do desempenho e eficiência energética dos edifícios e da qualidade ambiental dos 

espaços urbanos abertos foram pioneiros e começaram a ser desenvolvidos desde a década 

de 1940 (SCHADE et al., 2013). Na Áustria, Canadá e em cidades norte-americanas como 

Austin e São Francisco, os estudos de desempenho passaram a ganhar destaque a partir da 

década de 1970, conforme estudos de Bosselmann (1995). Com os avanços nas pesquisas, nos 

países mencionados, foi possível aperfeiçoar técnicas construtivas, materiais e instrumentos 

normativos, permitindo a construção de edifícios com altos níveis de desempenho ambiental, 

não poluentes e que, atualmente, caminham para a autossuficiência na geração de sua 

energia.  

Considerando-se que o ciclo de vida das edificações é estimado em, pelo menos, 40 

anos, podendo atingir décadas além disso (IEA, 2013), como demostra a Figura 2, há 

justificativa suficiente para que todo esforço possível seja voltado para que os edifícios, 

residenciais ou não, operem em um alto nível de desempenho energético, sem causar 

impactos negativos à vizinhança. Como as cidades, em especial em países em 

desenvolvimento, continuam em crescimento e consumindo mais recursos, torna-se 

inevitável, antes do colapso urbano e energético, a adoção de alternativas para reversão do 

cenário através da aplicação de ferramentas de controle e otimização do desempenho e 

eficiência. 

Figura 2 – Ciclo de vida dos sistemas e componentes em edifícios residenciais 

 
Fonte: IEA (2013) 
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Neste contexto, entende-se que a responsabilidade da iniciativa seja do poder 

público, através da criação de mecanismos legais e normalização que controle 

adequadamente o uso do solo, a qualidade construtiva das edificações e o consumo de 

energia. Estudos de Boza-Kiss et al. (2013) contabilizaram a capacidade de retorno financeiro 

e social, relacionados à economia de energia impulsionados pelos diferentes tipos de 

instrumentos regulatórios em diversos países. Os resultados indicaram que os Códigos de 

Obras e Edificações (COE) são as ferramentas de uso mais extensivo como regulamentação 

edilícia, uma vez que o custo para elaboração e implantação é baixo.  

Conhecer e entender o papel da legislação urbanística, atribuindo-lhe a importância 

correta dentro de um contexto complexo de novas demandas energéticas frente aos 

interesses de um mercado imobiliário hostil (VARGAS, ARAUJO, 2014) e acostumado a ditar as 

regras, pode significar ou não a construção de cidades mais resilientes. A efetividade dos 

instrumentos regulatórios como viabilizadores de práticas voltadas à redução no consumo de 

energia e qualidade ambiental, no entanto, depende diretamente de sua vinculação às 

condições urbanas e climáticas locais, o que não ocorre nas leis paulistanas. 

Edifícios que não consideram o impacto do clima em seus ambientes internos tendem 

a rapidamente estarem ultrapassados (CANDIDO, DE DEAR, 2012). Conhecer os fatores 

climáticos, os mecanismos de troca de calor e o comportamento térmico dos materiais e 

componentes serve para reduzir a necessidade da climatização artificial, seja para refrigeração 

ou aquecimento, além de permitir a potencialização do uso da iluminação natural, em 

especial, em cidades com grande porcentagem de dias com céu claro ou parcialmente 

nublado, como é o caso da cidade de São Paulo, contribuindo para a redução do consumo 

energético em sistemas de iluminação artificial. 

Se a função da arquitetura é fornecer abrigo (NICOL et al., 2012), na prática, a 

obtenção de condições adequadas de habitabilidade dos espaços tornou-se tarefa mais 

complexa do que a definição de valores para temperaturas mínima e máxima ideais, 

controladas por equipamentos de ar-condicionado. A incorporação efetiva desses novos 

conceitos às práticas de projeto demanda envolvimento de todo o setor da construção civil e 

dos gestores das políticas públicas urbanas, cuja participação fundamental está expressa na 

disponibilização de instrumentos regulatórios adequados para a eficiência das edificações.  

A cidade de São Paulo, há pelo menos um século, mantém o mesmo modelo de 

expansão: o avanço desordenado (e extensivamente informal) em direção à periferia, que se 
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alia à demanda incessante (e, em muitos locais, insuficiente) por novos investimentos públicos 

em infraestrutura básica, expansão da rede de transporte e a manutenção da dependência do 

automóvel e das fontes de energia poluidoras. Sobre este tema, segundo o Relatório de 

Mudanças Climáticas e Cidades (PBMC, 2016), as cidades são responsáveis por 40% da 

emissão de gases de efeito estufa, tornando-se os principais agentes das mudanças climáticas 

na microescala. Dados apresentados no relatório do IPCC (2014), enfatizam que tais alterações 

nos padrões climáticos estão diretamente relacionadas ao aumento na ocorrência de eventos 

extremos como inundações, deslizamento de terras, secas extremas, queimadas, ciclones, etc. 

A própria Secretaria do Verde e Meio Ambiente da Prefeitura de São Paulo divulgou um alerta 

sobre o tema em seu portal eletrônico, em 20184. 

Mesmo se for considerado que a base de energia elétrica brasileira é 

majoritariamente hídrica (BRASIL, 2016), menos poluente que os sistemas de geração que 

dependem da queima de combustíveis fósseis, não é possível se descartar os impactos 

ambientais, sociais e econômicos causados ou pelo aumento da demanda ou, em cenários de 

possíveis alterações nos regimes de chuva, pela necessidade de racionamento. Como 

exemplo, aponta-se a crise hídrica ocorrida em 2001 e 2002, que provocou “apagões” e a 

necessidade de racionamento de energia elétrica intensivo nas regiões Sudeste, Nordeste e 

Centro-Oeste5. 

Dados da Empresa de Pesquisa Energética (BRASIL, 2016), vinculada ao Ministério de 

Minas e Energia, relatam que, no período de 12 anos, o consumo de energia elétrica nas 

residências brasileiras aumentou cerca de 62% (conforme Quadro 1), apresentando uma 

pequena queda somente em 2015, devido à retração da economia e à elevação da tarifa média 

de eletricidade repassada aos consumidores. A gestão desse impacto depende do aumento 

da eficiência energética no setor residencial, com incentivos à utilização de fontes de energia 

renováveis. 

De acordo com dados fornecidos pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE) por meio 

de resenhas mensais (BRASIL, 2006; 2018), é possível constatar que, do ano de 2005 até 

janeiro de 2018, houve um aumento, no consumo de energia elétrica, conforme taxa de 

                                                      
4 Disponível em: https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambiente/noticias/ ?p=264708. 

Acesso em 04/02/2019. 
5 Dados coletados em http://www.ienergia.com.br/energia/apagao.aspx e http://acervo.oglobo.globo.com/ fatos-

historicos/da-falta-de-estrutura-fez-se-crise-do-apagao-no-brasil-do-inicio-do-seculo-xxi-9396417. Acesso em 
01/03/2018. 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambiente/noticias/%20?p=264708
http://www.ienergia.com.br/energia/apagao.aspx
http://acervo.oglobo.globo.com/%20fatos-historicos/da-falta-de-estrutura-fez-se-crise-do-apagao-no-brasil-do-inicio-do-seculo-xxi-9396417
http://acervo.oglobo.globo.com/%20fatos-historicos/da-falta-de-estrutura-fez-se-crise-do-apagao-no-brasil-do-inicio-do-seculo-xxi-9396417
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crescimento acumulada, em todos os setores. Destaca-se, porém, o aumento ininterrupto 

para o setor residencial. Deve-se destacar também, que os dados estão inseridos em um 

período de crise econômica, podendo haver um aumento ainda maior nos valores projetados 

com a melhoria do cenário econômico. 

 

Quadro 1 – Taxa de Crescimento do consumo de energia elétrica no Brasil por setor 

Fonte: BRASIL (2006; 2018) Resenha mensal do mercado de energia elétrica  

 

Figura 3 – Evolução do Consumo de Energia Elétrica no Brasil entre 2005-2017 

 

Fonte: Resenha mensal do mercado de energia elétrica (BRASIL, 2006; 2018). Elaboração da autora 
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Ano 

Residencial Industrial Comercial Outros TOTAL   

 Fonte:   Total 
GWh 

Cresc. 
Total 
GWh 

Cresc. 
Total 
GWh 

Cresc. 
Total 
GWh 

Cresc. Total GWh Cresc. 

2005 82.650   149.040   52.939   49.936   334.565   (BRASIL,2006) 

2006 85.784 3,79% 164.725 10,52% 55.224 4,32% 51.796 3,72% 357.529 6,86% (BRASIL,2008a) 

2007 90.940 6,01% 172.948 4,99% 58.875 6,61% 54.142 4,53% 376.905 5,42% (BRASIL,2008a) 

2008 94.456 3,87% 181.156 4,75% 61.719 4,83% 55.804 3,07% 393.135 4,31% (BRASIL,2008b) 

2009 100.638 6,54% 165.632 -8,57% 65.567 6,23% 56.368 1,01% 388.205 -1,25% (BRASIL,2010) 

2010 107.160 6,48% 183.743 10,93% 69.086 5,37% 59.027 4,72% 419.016 7,94% (BRASIL,2011) 

2011 112.098 4,61% 183.610 -0,07% 73.535 6,44% 60.863 3,11% 430.106 2,65% (BRASIL,2012) 

2012 117.567 4,88% 183.488 -0,07% 79.286 7,82% 67.952 11,65% 448.293 4,23% (BRASIL,2013) 

2013 124.858 6,20% 184.595 0,60% 83.712 5,58% 70.575 3,86% 463.740 3,45% (BRASIL,2014) 

2014 132.049 5,76% 178.055 -3,54% 89.819 7,30% 73.472 4,10% 473.395 2,08% (BRASIL,2015) 

2015 131.315 -0,56% 169.574 -4,76% 90.383 0,63% 73.411 -0,08% 464.683 -1,84% (BRASIL,2016) 

2016 132.893 1,20% 164.034 -3,27% 88.185 -2,43% 74.889 2,01% 460.001 -1,01% (BRASIL,2017) 

2017 133.904 0,76% 165.883 1,13% 88.129 -0,06% 76.032 1,53% 463.948 0,86% (BRASIL,2018) 

Comparação do crescimento em % nos anos de 2005 a 2017: 

  62,01% 11,30% 66,47% 52,26% 38,67%   
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Figura 4 – Emissões de CO2 no período de 1960-2014 no Brasil 

 

Fonte: Banco Mundial de Desenvolvimento (2018) 

 

Embora os estudos sobre a relação entre urbanização intensiva e a qualidade 

ambiental no ambiente interno dos edifícios, bem como sobre o microclima originado pelo 

conjunto das edificações, tenham se intensificado há pelo menos três décadas (BOSSELMAN, 

1995; OKE, 1973) e as pesquisas apontem para uma tendência clara voltada à integração entre 

eficiência energética das edificações e desempenho ambiental (ENKER; MORRISON, 2017), a 

visão do mercado imobiliário brasileiro sobre o desempenho energético e o conforto 

ambiental das edificações ainda é baseada em modelos construtivos tradicionais que há muito 

tempo foram ultrapassados em outras cidades do mundo (GONÇALVES, 2015; 20166).  

No caso da cidade de São Paulo leis burocráticas priorizaram o lote individual sobre 

a abordagem holística de uma cidade em expansão territorial acelerada. Esse gatilho, aliado 

às pressões do mercado imobiliário, que impunham aos terrenos mais centrais valores mais 

                                                      
6 Entrevista da Prof. Dra. Joana Gonçalves concedida à revista Projeto Design, edição 430, disponível em 

https://arcoweb.com.br/projetodesign/entrevista/entrevista-joana-goncalves. Acesso em 27/07/2016. 

https://arcoweb.com.br/projetodesign/entrevista/entrevista-joana-goncalves
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altos para uma especulação futura de grande lucratividade (FERREIRA, 2003), permitiu que a 

cidade ocupasse uma longa faixa territorial, já que os lotes residenciais mais periféricos 

tinham um custo menor, afastando as habitações do centro e exigindo gastos públicos maiores 

com redes de transporte e demais redes de infraestrutura urbana. O descompasso entre a 

rapidez da demanda urbana e a inércia do gestor público para investir no transporte de massa, 

aliado ao modelo rodoviarista adotado, favoreceu a opção histórica pelo transporte individual, 

dependente de fontes de energia sujas e não renováveis e da formação do cenário paulistano 

típico de imensos engarrafamentos de veículos (ROLNIK et al., 2011), impactando 

negativamente na qualidade do ar e na vida dos moradores. 

Nos últimos dois anos o município de São Paulo viu suas três leis urbanísticas (Plano 

Diretor, Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo e Código de Obras e Edificações) serem 

atualizadas para novos padrões de gestão: mais burocráticos nos textos em geral e mais 

flexíveis em relação às exigências construtivas e desempenho ambiental. Como exemplo, 

pode-se mencionar a exclusão do item que continha as exigências de dimensionamento 

mínimo de aberturas para iluminação e ventilação no Código de Obras e Edificações vigente 

desde maio/2017, em comparação à versão anterior, de 1992. Este tipo de ação contraria a 

tendência observada nos códigos internacionais que, além de manter parâmetros prescritivos 

mínimos para a elaboração de projetos, ainda acrescentaram, como no caso da Inglaterra, por 

exemplo, novos itens nas leis exigindo simulações e análises baseadas no desempenho das 

edificações (CLG, 2010, Part L).  

Outro aspecto abordado na pesquisa, por meio de estudo de caso, é o processo de 

licenciamento de obras e aprovação de projetos no Município de São Paulo, para verificação 

de dois pontos: a aplicação prática dos textos legais e a fluência, ou não, do processo, 

considerando-se canais de solicitação, entrega de documentos e acompanhamento de análise 

técnica, exclusivamente eletrônicos.  

Tendo em mente os pontos mencionados, esta pesquisa, que traz a preocupação 

sobre qual São Paulo se está construindo para o futuro, é importante em três aspectos: 1) 

destacar, nos estudos fundamentais e nas pesquisas recentes, o conhecimento técnico 

disponível para construção de espaços urbanos e edifícios com mais conforto ambiental para 

seus usuários e que estejam mais preparados para os cenários de mudanças climáticas e crises 

energéticas; 2) discutir o papel da gestão pública, através do levantamento da legislação 

urbanística vigente, na construção e adequação da cidade frente aos desafios sociais, 
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ambientais e energéticos e; 3) apontar que tipo de melhoria poderia ser feita em instrumentos 

regulatórios como os Códigos de Obras e Edificações, para torna-los ferramentas efetivas na 

promoção da qualidade ambiental da cidade e dos ambientes construídos.     

 

1.2 OBJETO E OBJETIVOS  

O objeto desta pesquisa é a delimitação de parâmetros e instrumentos relacionados 

ao conforto térmico e luminoso nas legislações urbanísticas da cidade de São Paulo, 

principalmente no que se refere às questões ambientais de vizinhança e ao desempenho 

térmico e luminoso dos edifícios residenciais. Deve-se destacar, também, a importância da 

investigação sobre o papel da legislação urbanística como instrumento fomentador da 

qualidade ambiental urbana. 

O objetivo da pesquisa, baseado na revisão bibliográfica, na sistematização de dados 

levantados na legislação urbanística de diferentes cidades do mundo e nos resultados de 

simulações computacionais, é a formulação de argumentos para análise crítica sobre a 

existência ou a falta de aspectos técnicos e construtivos relacionados ao conforto térmico, 

luminoso e à eficiência energética, em especial, no Código de Obras e Edificações paulistano 

vigente. Para melhor entendimento do contexto, foram analisados também o Plano Diretor 

Estratégico, a Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo e as Normas Técnicas Nacionais 

pertinentes.  

A pesquisa buscou verificar a coerência ou a divergência, do ponto de vista do 

conforto ambiental, entre as diversas leis que compõem a legislação urbanística paulistana e 

se há contradição com as poucas normas técnicas de desempenho vigentes no país. Através 

das simulações computacionais, objetivou-se também verificar se a inclusão de aspectos 

relacionados à qualidade ambiental na legislação, mesmo que prescritivos e de forma 

simplificada, como a determinação da dimensão mínima de aberturas, resultariam em alguma 

melhora nos níveis de conforto dos ambientes internos projetados. 
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1.3 ESTRUTURA DA PESQUISA 

Além deste capítulo inicial, que é a Introdução da pesquisa, a dissertação foi 

estruturada em outros cinco capítulos. Os capítulos 2 e 3 foram dedicados, respectivamente, 

à revisão bibliográfica dos dois temas fundamentais à argumentação: o conforto ambiental e 

a legislação urbanística. Foram seguidos dos capítulos: (4) que descreve o material e método; 

(5) com a análise dos resultados e (6) que contém as considerações finais e conclusão da 

pesquisa. 

O método, pelo exposto acima, é indutivo, por meio de estudos analíticos de 

diferentes legislações urbanísticas e de simulações computacionais de desempenho térmico 

e luminoso de edifícios residenciais na cidade de São Paulo, e dedutivo, por meio de 

comparações entre os resultados encontrados de melhor desempenho ambiental, obtidos 

com estudos paramétricos das variáveis de interesse para o trabalho.  

 

a) Capítulos 2 - Estudos contemporâneos sobre conforto ambiental e eficiência 

energética 

A revisão bibliográfica contou com a investigação sobre o tema do desempenho 

ambiental, focado especialmente no conforto térmico e luminoso nos ambientes construídos 

e nos espaços urbanos abertos, dentro do contexto urbano das mudanças climáticas e 

desafios para a construção de cidades voltadas para a qualidade ambiental e a eficiência 

energética. Embora este capítulo tenha considerado algumas das pesquisas fundamentais 

sobre o tema, escritas há pelo menos três décadas, o foco principal foram as pesquisas mais 

recentes do tema e os desafios para um futuro cada dia mais preocupado com o cenário de 

mudanças no clima e pela demanda de redução do consumo de energia e emissão de 

poluentes. Nesta fase, além da fundamentação teórica, foram elencadas algumas das 

variáveis e os critérios de avaliação de desempenho ambiental que seriam utilizados nos 

capítulos posteriores, tanto para orientação das simulações computacionais quanto para 

construção do argumento final. 
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b) Capítulos 3 – Legislação urbanística e outros instrumentos de normatização 

No capítulo, foram elencadas as definições e descrições dos principais instrumentos 

que compõem a legislação urbanística vigente no Brasil, dentre os quais decretos, códigos e 

as próprias leis, bem como, outros documentos como as normas técnicas e as instruções 

normativas. Além disso, alguns temas como a relação entre a legislação e o mercado 

imobiliário e a diferença na abordagem da legislação em outros países, foram 

contextualizados. 

 

c) Capítulos 4 – Investigação: Material e Método  

A partir da revisão bibliográfica, foram traçadas as estratégias de investigação prática 

do problema. Neste capítulo estão descritas as três estratégias metodológicas adotadas na 

pesquisa: (I) levantamento de dados de legislação urbanística vigente no Brasil e em outros 

países; (II) descrição, por meio de estudo de caso, de um processo para obtenção de “Alvará 

de Aprovação de Projeto e Execução de Residência Unifamiliar”7 submetido à Prefeitura de 

São Paulo e (III) definição dos parâmetros utilizados na simulação computacional. 

Os instrumentos escolhidos, no levantamento de dados, para ilustrar de forma mais 

aprofundada os argumentos da pesquisa, foram os Códigos de Obra e Edificações. Pela 

natureza do trabalho envolvido, para definição dos códigos utilizados, foi adotada uma 

amostragem não probabilística, e sim, uma amostragem orientada (GROAT, WANG, 2013), 

buscando-se a partir da literatura de referência, indicações de documentos de interesse para 

a pesquisa. O levantamento contou, portanto, com alguns estudos de caso da legislação de 

diferentes municípios que, à primeira vista, não seriam a escolha mais óbvia, mas que foram 

referenciados e despertaram interesse pela consulta. Dentre os exemplos, pode-se citar o COE 

do Município de Lucas do Rio Verde, em Mato Grosso, que revelou alguns dos maiores pontos 

de divergência com a legislação paulistana.  Nesta primeira parte, também foi realizado um 

levantamento histórico do COE paulistano, assim como o levantamento de exemplos de 

legislação urbanística de outros países, baseadas no desempenho ambiental e na eficiência 

energética.  

                                                      
7 Denominação feita pela autoridade municipal, através do SLCE – Sistema de Licenciamento Eletrônico da 

Prefeitura de São Paulo, disponível em https://slce.prefeitura.sp.gov.br/. Último acesso feito em 22/02/2019. 

https://slce.prefeitura.sp.gov.br/
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Para ilustrar como são feitos os processos de aprovação de projetos na Prefeitura de 

São Paulo, incluiu-se na segunda parte do capítulo, um estudo de caso realizado durante a 

vigência da pesquisa e, por fim, foram realizadas simulações computacionais para verificação 

do impacto nos níveis de conforto/desconforto térmico e luminoso dos usuários pela 

aplicação de alguns parâmetros na legislação vigente. 

d) Capítulos 4 – Análise dos resultados  

Nesta etapa estão apresentadas as análises feitas a partir do levantamento de dados 

da legislação urbanística, em especial, as análises comparativas entre Códigos de obras de 

outras cidades brasileiras com o código paulistano e a análise crítica do descompasso e a da 

falta de coerência entre as leis vigentes na cidade de São Paulo.  

São apresentados também os resultados obtidos nas simulações computacionais 

para algumas variáveis de desempenho térmico e de iluminação natural. 

 

e) Capítulos 5 – Considerações Finais  

Encerra-se a pesquisa com a compilação dos resultados obtidos a partir das 

estratégias de investigação aplicadas, reforçando as considerações levantadas sobre as 

necessidade de se discutir e rever, com urgência, a legislação da cidade de São Paulo, 

alinhando-a à demanda global por instrumentos regulatórios que busquem a eficiência 

energética, o desempenho adequado do espaço edificado e a resiliência urbana para um 

futuro de desafios colocados pela mudança no clima. 
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2. ESTUDOS CONTEMPORÂNEOS SOBRE CONFORTO AMBIENTAL E EFICIÊNCIA 
ENERGÉTICA  

2.1 O CONFORTO NO CONTEXTO DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS 

Como em um sistema complexo, todos os componentes urbanos construídos e 

naturais interagem e o descompasso na integração das variáveis individuais resulta em 

impactos negativos pontuais ou em todo o sistema. Alterações em características climáticas 

do ambiente urbano, por exemplo, podem se refletir na diminuição dos períodos de conforto 

no interior dos edifícios e na eficiência energética dos mesmos. O ponto chave a ser explorado 

é como equalizar parâmetros de desempenho ambiental para que os resultados sejam os mais 

adequados para o espaço urbano e para os ambientes internos dos edifícios. Ainda que a 

interação entre as variáveis de desempenho em ambientes internos e externos pareça óbvia, 

estudos que abordem o tema ou explorem tais relações e conflitos ainda são incipientes, 

principalmente em climas tropicais e subtropicais, nos quais, muitas vezes, as estratégias de 

projeto para as duas escalas são contraditórias. Para exemplificar, pode-se apontar a aplicação 

de vidros reflexivos nas fachadas dos edifícios: se por um lado, há uma vantagem para o 

conforto térmico dos espaços internos com a reflexão da radiação solar incidente, por outro, 

essa luz refletida causará impacto na vizinhança, seja visual, através do ofuscamento, seja por 

meio de uma carga térmica não prevista anteriormente. 

O conhecimento das características climáticas locais, assim como dos mecanismos de 

troca de calor e comportamento térmico dos materiais e componentes construtivos, se 

utilizados como diretrizes do projeto arquitetônico, têm estreita relação com a racionalização 

do consumo energético, ao evitar ou reduzir a necessidade da climatização artificial de ar, seja 

para refrigeração ou aquecimento, além de permitir a potencialização do uso da iluminação 

natural, em especial, em cidades com grande porcentagem de dias com céu claro ou 

parcialmente nublado, como é o caso da cidade de São Paulo, contribuindo para a redução do 

consumo energético em sistemas de iluminação artificial. 

Com o intuito de se fundamentar de forma técnica o argumento sobre a necessidade 

da abordagem climática na legislação urbanística, serão descritas de forma sucinta, a seguir, 

as variáveis envolvidas no processo de formação do microclima urbano, que influencia 
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diretamente o desempenho dos edifícios, além de se destacar alguns pontos mencionados na 

bibliografia específica sobre a complexa relação entre tais variáveis. 

2.1.1 Conforto térmico 

Os conceitos clássicos para o conforto térmico estão baseados, principalmente, na 

relação fisiológica entre o corpo humano e o ambiente em seu entorno (FROTA, SCHIFFER, 

2003) e a capacidade de regulação metabólica, seja por perda ou ganho de calor com o 

ambiente, relacionada com o clima, o tipo de atividade realizada e as roupas do indivíduo 

(GIVONI, 1998).  

Houve, contudo, convergência ao longo das pesquisas mais recentes para a ideia de 

que a sensação de conforto dependia de fatores muito mais complexos do que a fixação de 

variáveis físicas estáticas como temperatura do ar, velocidade do vento, umidade relativa do 

ar, e temperatura média radiante, como ocorria nos primeiros modelos. Passaram a 

incorporar a premissa de que, além das variáveis físicas, passíveis de quantificação, o usuário, 

quando em desconforto, tende a reagir para reestabelecer suas condições de conforto (NICOL, 

HUMPHREYS, 2002; NICOL et al., 2012), se lhe forem oferecidas oportunidades para 

adaptação.  

Na abordagem “adaptativa’ do conforto ambiental, segundo definição de Nicol e 

Humphreys (2002), a combinação das variáveis que vão resultar na sensação de conforto 

depende, em sua maioria, da cultura, das condições climáticas externas e das preferências 

pessoais dos usuários. Considerando-se que as preferências pessoais são subjetivas, tornou-

se mais difícil estabelecer critérios objetivos para a definição de parâmetros de conforto 

interno dos ambientes (CHAPPELLS, SHOVE, 2004), criando-se, assim, um amplo campo para 

a pesquisa científica.  

Baseado no conceito do conforto adaptativo, Nicol e Humphreys (2002) apontam que 

a chave para a concepção de projetos de edifícios com bom desempenho térmico mediante 

soluções de climatização passiva é permitir que os usuários tenham o maior controle possível 

nos ajustes entre a variação da temperatura externa e interna dos edifícios, além de estarem 

dispostos à adaptação com o uso de vestimentas adequadas ao clima da estação, por exemplo. 

Os mecanismos de ajustes adequados dependerão principalmente de características 

climáticas como a umidade relativa do ar, velocidade dos ventos e a temperatura externa do 
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ar e de características construtivas do entorno do edifício. Em climas tropicais, por exemplo, 

em que a ventilação natural pode ser utilizada como estratégia passiva para resfriamento, a 

implantação do edifício no lote e o tamanho e a localização adequada das aberturas são tão 

importantes quanto dar aos usuários a possibilidade de operar e regular a abertura dos 

caixilhos.  

A partir desse movimento, foram realizadas adaptações na normatização 

internacional, como foi o caso da norma da American Society of Heating, Refrigerating and 

Air-Conditioning Engineers - ASHRAE: 55 – Thermal Environmental Conditions for Human 

Occupancy, publicada em 2004 e atualizada em 2010, 2013 e 2017, que incorporou o modelo 

adaptativo para avaliação do conforto térmico nos ambientes internos dos edifícios. O 

objetivo da norma é determinar se as características térmicas de determinado ambiente 

resultam na sensação de conforto para a maioria de seus usuários, a partir da combinação dos 

fatores técnicos e climáticos específicos e dos fatores subjetivos considerados no modelo. 

O aumento na complexidade do modelo, com o avanço das pesquisas, é a justificativa 

para as atualizações realizadas no documento normativo. A versão de 2017, por exemplo, 

prevê cálculos atualizados para níveis de desconforto dos membros inferiores dos usuários 

dos edifícios, baseados no excesso de ventilação causado por sistemas de climatização 

artificial por resfriamento a partir do piso. 

Vale ressaltar que os mesmos estudos feitos por Nicol e Humphreys (2002) sobre o 

conforto adaptativo já apontavam a relação direta do tema com a eficiência energética dos 

edifícios. Estudos mais recentes como os de Nicol et al. (2012), ratificaram a questão. Como 

já abordado no capítulo 1 deste trabalho, a preocupação, em âmbito mundial, apontada nos 

relatórios do IPCC (2018) para o cenário de aumento nas temperaturas médias globais, em 

médio e longo prazo, destacam tanto o aumento na ocorrência de eventos climáticos 

extremos e catástrofes ambientais e humanitárias, quanto a incapacidade das cidades se 

adaptarem ao consequente aumento da temperatura interna dos edifícios, aumentando 

progressivamente o consumo de energia.  

Deve-se ter em mente que a demanda por sistemas de resfriamento é 

potencialmente mais prejudicial do ponto de vista do aquecimento global do que os sistemas 

de aquecimento por dois fatores principais descritos por Emmanuel (2017): além dos fluidos 

refrigerantes usados no processo de refrigeração (principalmente hidrofluorocarbonetos - 

HFCs) deterem maior potencial de aquecimento global do que o CO2, há um outro efeito 
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colateral do aumento da demanda por sistemas de ar-condicionado tipo split, em especial, 

nas cidades tropicais: o incremento de carga térmica nas temperaturas externas dos edifícios, 

causado pela queda de desempenho dos compressores (que costumam ficar nas fachadas), o 

que significa impacto no desempenho térmico dos edifícios do entorno e a potencialização do 

problema. Estudos realizados por Yau e Pean (2014), na Malásia, apontaram que, para cada 

1°C acrescido na temperatura de bulbo seco do ambiente interno, há uma queda de 2% no 

coeficiente de desempenho operativo dos condicionadores de ar tipo split e a mesma queda 

de desempenho foi identificada para o aumento da temperatura externa do ar. Apontam 

ainda que existe o desgaste natural do equipamento e o aumento estimado nas temperaturas 

globais no cenário climático futuro, o que justificaria o investimento em sistemas de 

climatização passiva ou o aperfeiçoamento da eficiência do modelo de climatização ativa 

atual. 

Estudos de Alves (2014) e Alves, Duarte e Gonçalves (2016), avaliaram a progressão 

das temperaturas médias mensais nos cenários climáticos futuros para a Cidade de São Paulo 

e apontam uma tendência progressiva na diminuição da sensação de frio e aumento da 

sensação de calor nas edificações, expressos pelo aumento do número de horas e graus-hora 

de desconforto. As ondas de calor, que tendem a ser mais frequentes, causam impacto ainda 

maior no cenário de desconforto térmico por calor e implicam em uma dependência ainda 

maior dos sistemas de climatização artificial. 

Emmanuel (2016; 2017) aponta três barreiras existentes, em especial, nos países de 

clima tropical, para a substituição da demanda crescente por sistemas de climatização artificial 

por técnicas construtivas voltadas à climatização passiva. A primeira delas é a barreira técnica: 

pelas características climáticas naturais de países tropicais, a variação da temperatura interna 

e externa dos edifícios é menor, portanto, a perda de calor durante a noite é menos 

significativa e as técnicas de climatização passiva são menos efetivas. A segunda barreira é a 

institucional, expressa pela falta de incentivo e iniciativa dos governos locais para implantação 

de instrumentos regulatórios voltados à inovação e eficiência dos sistemas de climatização 

passivos. Por fim, a barreira que Emmanuel (2016; 2017) aponta como a mais difícil de ser 

superada é a cultural. Nos países de economia emergente, como o Brasil, a China e a Índia, 

onde os sistemas de ar-condicionado são vinculados a um progresso tecnológico e status 

social, criou-se uma intolerância dos usuários de ambientes climatizados, à adaptação às 

variações naturais na temperatura, reforçando a dependência da climatização artificial. 
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2.1.2 Conforto luminoso 

O conforto luminoso está relacionado ao fornecimento de condições mínimas ao olho 

humano para a percepção adequada dos espaços e a para a execução de atividades específicas 

exigidas para o uso daquele espaço (GONÇALVES, 2015). Exemplificando: em uma sala de 

cirurgia, a demanda por altos níveis de iluminância nos planos de trabalho é muito maior do 

que na sala de espera de um consultório, portanto, as diretrizes para escolha dos sistemas de 

iluminação e a potência dos equipamentos também devem ser diferentes e adaptadas para 

cada situação. 

Deve-se ter em mente que quanto melhores forem as condições de iluminação no 

ambiente para a atividade que o espaço abrigar, menor será o esforço físico do olho para 

adaptação às condições ambientais, potencializando a percepção de conforto. 

Além disso, conforme estudos científicos compilados na 10ª Edição do livro Lighting 

Handbook (IES, 2011), a luz natural também tem papel fundamental na regulação do ciclo 

biológico humano, principalmente no que se refere ao ciclo diário de produção de hormônios 

diurnos e noturnos, conhecido como ritmo circadiano. Como a regulação do ritmo é 

influenciada pela carga de luz (natural ou artificial) recebida pelo indivíduo durante o dia e até 

que hora ele recebe tal carga, a disponibilização adequada de luz e os mecanismos de controle 

do iluminamento interno dos edifícios passa a ser também uma questão de saúde pública. 

A potencialização da utilização da iluminação natural nos edifícios é uma das 

diretrizes para melhoria da eficiência energética das edificações, desde que os níveis de 

iluminância no interior dos ambientes sejam adequados. Essa adequação depende das 

variáveis: radiação solar direta e difusa, nebulosidade e níveis externos de iluminância e 

luminância dependentes do tipo de céu, da latitude do lugar (GONÇALVES, 2015) e da 

existência de aberturas com as dimensões adequadas que permitirão a entrada da luz no 

ambiente. 

A NBR 15.575 de 2013 traz requisitos e critérios que objetivam propiciar condições 

de iluminação natural em todas as dependências do edifício habitacional durante o dia, além 

de definir 60 lux, como nível mínimo de iluminância aceitável (de luz natural) para ambientes 

residenciais como salas de estar, jantar, dormitório, copa, cozinha e áreas de serviço. Áreas 

comuns, de circulação, banheiros e espaços enclausurados não precisam conter aberturas 

para iluminação natural. 
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Vale lembrar que ambientes de dormitório necessitam de mecanismos de controle 

de iluminamento, visando reduzir problemas de distúrbio do sono em seus usuários. Para 

Burton (2012), tal controle é viabilizado por meio de aberturas, caixilharia com venezianas e 

outros dispositivos adequados. 

A variação nas dimensões mínimas de aberturas, tipo de caixilhos e posicionamento 

(ou na fachada, ou voltada para pátios internos, etc.), para cada tipo de ambiente será objeto 

investigado através das simulações computacionais previstas na pesquisa.   

2.2 A RELAÇÃO DO CONFORTO TÉRMICO E LUMINOSO NO ESPAÇO URBANO E NO 

AMBIENTE CONSTRUÍDO 

2.2.1 Implantação e adensamento urbano 

Estudos como os de Emmanuel (2005; 2016; 2017) e NG (2010; 2017), apontam para 

um modelo urbano mais sustentável, econômica e ambientalmente viável para o cenário 

futuro da cidade adensada. Nela, uso misto do solo e o adensamento residencial bem 

planejado nas regiões onde estão concentradas as vagas de emprego permitiriam diminuir os 

gastos públicos com a expansão de sistemas de transporte individual e de infraestrutura 

urbana básica, o que na prática, resultaria em redução da poluição do ar (pela diminuição da 

queima de combustíveis fósseis dos automóveis) e do consumo de energia e recursos naturais. 

Os mesmos estudos têm fundamentado a estreita relação entre clima, o adensamento 

urbano, o conforto nos espaços urbanos abertos e no interior dos edifícios, justificando que, 

principalmente nos climas tropicais, a abordagem dessas questões deve ser integrada e 

conectada com a legislação urbanística.  

Cheng (2010b) aponta que a densidade construída depende do padrão de ocupação 

dos lotes, largura de ruas e altura dos edifícios. Como exemplo, cita que as diferentes 

combinações entre taxa de ocupação (TO) e coeficiente de aproveitamento (CA) irão 

estabelecer a complexidade da morfologia urbana, favorecendo ou não o acesso ao sol, o 

sombreamento na vizinhança e o balanço de energia urbano, como pode ser observado nas 

Figuras 5 e 6. Para um mesmo CA, taxas de ocupação maiores possibilitam construções mais 

horizontais; enquanto TO menores, resultam em edificações com maior altura. Cheng (2010a) 

também sugere que os urbanistas devam estudar com cuidado as combinações de CA e TO, 
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na malha urbana, para evitar que áreas passíveis de adensamento fiquem subutilizadas, o que 

não deixa de ser um problema, já que representa o desperdício do potencial de ocupação e 

utilização da infraestrutura urbana pública existente. 

Figura 5 - Exemplos de variações da T.O. e C.A. 

 

Fonte: CHENG (2010b) 

 

 

Figura 6 – Três arranjos distintos para a mesma densidade (esq.) e três tipos de ocupação de solo 
(dir.) 

 

Fonte: CHENG (2010b) 

Entre os resultados práticos positivos do aumento da altura dos edifícios está a 

diminuição da TO, que viabiliza maiores recuos entre edifícios, o que tende a favorecer a 

ventilação natural, especialmente nas cidades tropicais.  

Para o adensamento efetivo, porém, é necessário que o CA permitido na legislação 

seja muito maior que os padrões atualmente adotados na maioria das cidades. São Paulo, por 

exemplo, prevê na Lei de Zoneamento vigente, um CA padrão para todas as zonas igual a 1 e, 
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nos casos excepcionais de outorga onerosa, um CA máximo que varia de 2, para a maioria da 

cidade e em zonas especiais, que chega a 4 (SÃO PAULO, 2016). A legislação de Hong Kong, 

por outro lado, vincula o CA aos limites nas alturas dos edifícios, de acordo com o zoneamento, 

e que varia de 3,3, para edifícios com no máximo 15 metros de altura, até CA igual a 10, para 

construções com mais de 61 metros.  O resultado, para índices similares aos de Hong Kong, é 

o aumento dos ângulos de obstrução solar, havendo diminuição da radiação solar direta nas 

fachadas e nas vias e consequente impacto no conforto térmico e luminoso no edifício e no 

passeio público (principalmente em locais com períodos mais frios).  

Edifícios mais altos, por sua vez, dependem de ângulos de obstrução solar maiores e 

TO menores. O bom desempenho térmico e luminoso dos edifícios está ligado à elaboração 

de estudos adequados de acesso ao sol e ventilação e também dependem da configuração 

adequada do desenho urbano. Ng (2004b; 2010), em dois estudos distintos, aponta que 

diferenças de altura entre os edifícios, com orientações de fachadas adequadas, podem 

melhorar os níveis de iluminação natural entre 20 e 30%, e de ventilação entre 30 e 40%, se 

comparados com arranjos com alturas uniformes. 

Adensamento e verticalização intensos, por exemplo, sem os devidos estudos de 

implantação e impacto no entorno, podem significar restrições ao acesso ao sol e à ventilação 

natural, o que pode comprometer a salubridade e habitabilidade de ambientes internos 

(ASSIS, 2002). O excesso de radiação solar direta nas fachadas das cidades tropicais, por outro 

lado, está relacionado ao aumento do consumo energético da edificação, pela necessidade de 

condicionamento artificial para resfriamento dos ambientes. 

Metaforicamente, as fachadas funcionam como uma membrana que permite a 

integração ou o bloqueio entre o interior do edifício e o espaço aberto exterior, diretamente 

influenciado pelo clima. Esta relação dependente, defendida por Emmanuel (2016; 2017) 

entre o conforto interno e externo dos edifícios é mais complexa nos climas mais quentes, 

como no caso brasileiro, devido a uma variação menor entre as temperaturas mínimas e 

máximas do ar ao longo do dia, o que torna as diferenças nas temperaturas do ar internas e 

externas quase inexistentes.  

Na prática, isso significa que alguns centros urbanos (em geral de cidades tropicais) se 

aqueceram tanto que as estratégias passivas para construção de edifícios (como a ventilação 

cruzada e o resfriamento noturno), são incapazes de sozinhas fornecer o conforto adequado 

(EMMANUEL, 2017). A proposição de diretrizes normativas adequadas para elaboração de 



23 
 

projetos sensíveis ao clima passa a ser a alternativa mais viável para a melhoria nos índices de 

desempenho ambiental nos centros urbanos adensados.  

A relação ainda é mais complexa: a diminuição da radiação solar direta, pela restrição 

do acesso ao sol ocasionada no ambiente urbano muito adensado, pode impactar de forma 

negativa no desempenho térmico e de iluminação em cidades de latitudes elevadas, mas pode 

ser positiva para diminuição da carga térmica e do consumo de energia para condicionamento 

artificial, em cidades tropicais. Nos dois casos, sem a incidência de luz solar direta, há um 

controle maior no problema do ofuscamento, em edifícios com fachadas reflexivas. 

A cidade de Hong Kong, de adensamento construído e populacional altíssimos8 como 

pode ser observado na Figura 7, é um exemplo de que as cidades compactas, mesmo 

detentoras de problemas urbanos, como a maioria das cidades globais, ainda podem ser 

referências de eficiência energética. Estudos de Ng et al. (2010) apontavam que Hong Kong, 

em 1997, já consumia menos energia e emitia menos poluentes per capita, que Estados 

Unidos e Cingapura. Dados mais atuais, disponibilizados pela ONU e pelo Banco Mundial de 

Desenvolvimento9, indicam que o total do consumo de energia primária, em Hong Kong, 

permaneceu estável de 2014 para 2015, assim como não houve aumento significativo na 

quantidade de CO2 emitido na atmosfera. A melhoria nos indicadores está relacionada às 

políticas públicas voltadas às soluções urbanísticas para redução do uso de automóveis, 

possível com a implantação de um sistema de transporte público extensivo, integrado e 

moderno. Outros fatores estão relacionados à atualização da legislação urbanística, 

principalmente após o episódio da SARS - Severe acute respiratory syndrome, em 2003, 

responsável pela morte de centenas de pessoas e a que se atruibuiu como uma das causas os 

baixos indíces de ventilação natural nas residências (NG et al., 2005).  

 

 

 

 

                                                      
8 De acordo com dados da ONU, em 2016, a população de Hong Kong era de 7,3 milhões de habitantes. Dado 

disponível em:  http://data.un.org/. Acesso em 28/02/2018. Ng et al. (2005) e Cheng (2010b), indicam que 
somente 25% do território é edificável e essa porcentagem corresponde a 250 Km², resultando, em algumas 
regiões da cidade, em cerca de 4.800 hab/ha. 

9 Disponíveis em:  https://unstats.un.org/unsd/energy/balance/2015/bcf.pdf e https://data.worldbank.org/ 
indicator/EN.ATM.CO2E.PC?view=chart. Acessos em 01/03/2018. 

http://data.un.org/
https://unstats.un.org/unsd/energy/balance/2015/bcf.pdf
https://data.worldbank.org/indicator/%20EN.ATM.CO2E.PC?view=chart
https://data.worldbank.org/indicator/%20EN.ATM.CO2E.PC?view=chart
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Figura 7 - Vista da ilha de Hong Kong (esq.) e Conjunto residencial em Hong Kong (dir.) 

 

Fonte: Acervo pessoal. 

Nas alterações dos códigos de edificações de Hong Kong foram previstas novas regras 

para implantação, com estabelecimento de recuos mínimos entre os edifícios, exigência de 

aberturas em ambientes como cozinhas e o aumento das áreas mínimas das aberturas para 

dormitórios.  Além disso, edifícios considerados insalubres, como os existentes na chamada 

“Cidade Murada” no distrito de Kowloon, foram demolidos. A Figura 8 ilustra a impressionante 

falta de recuos entre os edifícios, uma das características do complexo, completamente 

demolido em 1994. A densidade demográfica do local era tão alta que, segundo Owen (2014), 

em uma área de cerca de 0,3 km², havia quase 50 mil residentes no início da década de 1990.  

Figura 8 - "Cidade murada", Hong Kong. Demolição finalizada em 1994 

 
Fonte: Website - Perspective Global 10 

                                                      
10 Disponível em: http://www.perspectiveglobal.com/architecture/10-most-liked-hong-kong-architecture-of-the-

century-revealed/. Acesso em 20/02/2019. 

http://www.perspectiveglobal.com/architecture/10-most-liked-hong-kong-architecture-of-the-century-revealed/
http://www.perspectiveglobal.com/architecture/10-most-liked-hong-kong-architecture-of-the-century-revealed/
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Deve-se ressaltar, novamente, que o exemplo da “Cidade Murada” serve para ilustrar 

como a falta de controle edilício extremo pode gerar um impacto catastrófico sobre a 

população. O caso contribuiu para a criação de regulamentações mais adequadas, porém, a 

modernização da legislação não significou a substituição do modelo de adensamento em Hong 

Kong, que ratifica os aspectos positivos, já mencionados, deste tipo de ocupação. 

Ainda sobre o tema, é importante se fazer outra ressalva: Cheng (2010a;2010b) 

aponta que a densidade urbana é um conceito que vai além dos números, abrangendo fatores 

qualitativos muito mais significativos ligados à percepção que as pessoas têm da cidade, seja 

através dos embasamentos dos térreos e do layout das quadras e dos edifícios. O centro de 

São Paulo, por exemplo, por ser densamente construído e possuir poucas áreas verdes 

públicas, aparenta ser muito adensado quando, na verdade, a densidade populacional por 

hectare é muito baixa, possuindo muitos edifícios comerciais desocupados e com grande 

potencial para conversão para o uso residencial. A mesma constatação destacada por Gusson 

et al. (2012), através da comparação entre os diferentes padrões de ocupação entre os bairros 

da cidade de São Paulo, é que não há uma relação direta entre densidade construída e 

densidade populacional, devendo-se desmistificar que o adensamento construído implica em 

grandes aglomerações humanas. 

Duarte (2012) defende, por outro lado, que o modelo clássico de cidade compacta 

europeia não é plenamente aplicável em São Paulo, pelo tipo de ocupação e extensão 

territorial da capital paulista, mas a cidade poderia ter um adensamento mais descentralizado, 

policêntrico, conectado por um sistema de transporte mais eficiente e com muito mais 

edifícios de uso misto e com diferentes arranjos de plantas, deixando a ocupação mais 

heterogênea, interessante e que pudesse aproveitar melhor a infraestrutura urbana existente.  

2.2.2 A relação da cidade com o pedestre – Envelope solar e envelope de sombreamento 
“shadow umbrella” 

Da necessidade de se garantir acesso ao sol em espaços urbanos abertos, 

especialmente em cidade subtropicais, foram realizados, desde a década de 1980, estudos a 

partir de simulações computacionais para se estabelecer altura e coeficiente de 

aproveitamento limites para as novas construções, assim como indicar a quantidade de horas 

de sol incidente no passeio público favoráveis ao conforto térmico dos pedestres. Os 
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resultados moldaram o chamado envelope solar em cidades como São Francisco e Toronto, 

tornando-os recomendações enviadas às autoridades locais para revisão das legislações 

urbanísticas (BOSSELMANN, 1995). 

Os envelopes solares consistem em projeções espaciais concebidas para se 

determinar o maior volume que uma edificação pode ocupar sem projetar sombras 

indesejáveis nos lotes vizinhos (KNOWLES, BERRY, 1980). Também pretendem manter uma 

porcentagem não obstruída da abóbada celeste para viabilizar o acesso à insolação e 

iluminação natural na própria edificação, sem prejuízos de sombreamento excessivo na 

vizinhança (ASSIS, 2002). 

Em cidades tropicais, o excesso de radiação solar, tanto nas fachadas dos edifícios 

quanto nos espaços públicos, demandou o desenvolvimento de um modelo oposto ao do 

envelope solar, conhecido como “shadow umbrella”, ou na tradução livre: envelope de 

sombreamento, em que a própria massa construída (altura e volume dos edifícios) é utilizada 

para se calcular o sombreamento nas vias e na vizinhança, de acordo com a hora do dia, 

seguindo as bases dos estudos de insolação (EMMANUEL, 1993; 2005). Com vias e superfícies 

dos edifícios sombreadas, nos períodos em que as fachadas dos edifícios estariam 

naturalmente mais expostas à radiação solar incidente, há menos troca de calor por radiação, 

proporcionando-se melhora no conforto térmico dos usuários dos espaços internos e externos 

desses edifícios.  

2.2.3 Cânions urbanos, vegetação e a ilha de calor 

Em sua essência, a definição da ilha de calor, feita por Oke (1973), considera um 

descompasso no balanço de energia, com aumento das temperaturas noturnas dos centros 

urbanos, a princípio mais adensados (mas que apresentam alguns casos excepcionais que 

serão oportunamente discutidos), em relação às áreas rurais que rodeiam esses centros. 

Basicamente, devido a alguns fatores específicos, que serão descritos a seguir, o calor 

acumulado durante o dia, nas superfícies dos centros edificados, não consegue escapar para 

a atmosfera durante o período noturno (OKE, 1973, 1981; SANTAMOURIS, 2001). 

Dentre os fatores que influenciam a formação da ilha de calor, pode-se mencionar: a 

característica climática local, a geometria dos edifícios e seu padrão de implantação nos 
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centros urbanos, criando “cânions”, a ventilação natural e a inexistência de amenizadores 

como vegetação e corpos d’água incorporados na malha urbana. 

Figura 9 - Esquema ilha de calor 

 

Fonte: World Atlas. Disponível em https://www.worldatlas.com.  Acesso em 24/06/2019. 

 

Implantações que permitem as configurações dos cânions urbanos, interferem 

diretamente na formação de um microclima sobre a área das cidades, principalmente por 

exercerem influência no sistema de ventilação, no ganho de radiação solar, no aprisionamento 

da radiação de onda longa, na dispersão de poluentes e na temperatura do ar e das superfícies 

no espaço urbano aberto. 

Desenhos urbanos que não previram o alinhamento das vias e dos edifícios de acordo 

com a direção predominante de ventos e o próprio adensamento dos centros urbanos, 

criaram barreiras físicas que provocam alterações no padrão da ventilação natural das cidades 

(NG, 2010). As velocidades do ar nas quadras mais adensadas tendem a sofrer reduções se 

comparadas com o entorno sem obstruções e as direções desse vento podem ser alteradas, 

ocasionando turbulências (OKE, 1987). As causas estão na rugosidade específica das cidades, 

devido à forma e aos materiais utilizados nos edifícios e às estruturas existentes nos espaços 

construídos (SANTAMOURIS, 2001).  

Com a velocidade do ar reduzido, há a tendência de concentração de poluentes e 

consequências como chuvas ácidas, inversões térmicas e crescimento dos problemas na saúde 

da população. Estudos em Hong Kong demonstraram que aumentos modestos nas 

velocidades dos ventos no nível do solo (de 1,5 a 2,0 m/s), obtidos através do aumento da 

https://www.worldatlas.com/
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permeabilidade dos edifícios e aplicação de materiais de fachada adequados, já foram 

suficientes para melhoria nos índices de conforto térmico por convecção (NG, 2005). 

Dentro do mesmo conceito, como os cânions urbanos restringem o SVF – sky view 

factor, na prática, a radiação de onda longa (calor) emitida pelas superfícies ao longo do 

cânion é refletida repetidas vezes, criando essa zona de acúmulo de calor, até que ele seja 

dispersado na atmosfera. O acúmulo de calor irradiado pela superfície das fachadas e pisos, 

somado às outras fontes de calor (em especial de origem antropogênica – queima de 

combustíveis fósseis e equipamentos de ar condicionado, por exemplo), além da obstrução 

da ventilação natural e diminuição da vegetação, resultam no aumento da temperatura do ar 

(em comparação à temperatura da área rural do entorno da cidade), formando a ilha de calor 

já mencionada (OKE, 1981). 

Ao contrário do que se imagina, áreas com ocupação de baixa densidade 

populacional, geralmente horizontais, como é o caso dos subúrbios norte-americanos, 

também não são imunes aos fenômenos de aquecimento urbano. Por estarem vinculadas ao 

aumento intensivo de pavimentação e diminuição da cobertura vegetal, também representam 

um desequilíbrio no balanço de energia urbano. Estudos conduzidos por Stone (2007), para 

comparação entre as diferenças de temperatura da área rural e a área urbana das 50 maiores 

cidades norte-americanas, no período entre 1951 e 2000, apontaram que as áreas dos 

subúrbios apresentaram ganhos nas temperaturas média do ar ao longo dos anos, em 

proporções similares às das ilhas de calor nas regiões urbanas mais adensadas. 

Se, por um lado, a geometria dos cânions urbanos favorece a retenção da radiação 

de onda longa no espaço urbano adensado, potencializando os efeitos da ilha de calor, a 

existência de vegetação está ligada ao aumento das áreas naturalmente sombreadas, 

aumento da umidade e qualidade do ar (através do mecanismo de evapotranspiração) e ao 

fato das superfícies das plantas e árvores se aquecerem menos em comparação aos demais 

materiais inertes havendo, consequentemente, menor acúmulo de calor nessas superfícies, 

além do impacto positivo da percepção da cidade entre as pessoas (STONE, 2012). 

Estudos sobre a influência de áreas verdes e parques na malha urbana, para redução 

das temperaturas de ar (BOWLER et al. 2010; SPANGEBERG, 2009; SHINZATO, 2014), apontam, 

contudo, que o impacto da área verde fica restrito a um pequeno perímetro além da área em 

que a vegetação está inserida, sem se estender ao ambiente urbano adensado. Isso justificaria 
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a implantação de vários pontos com infraestrutura verde, de preferência com vegetação de 

grande porte, distribuída em toda a malha urbana de cidades como São Paulo. 

Figura 10 - Visão de céu em Hong Kong (esq.) e Balanço térmico urbano típico (dir.) 

 

Fontes: Pinterest11 (dir.) e EMMANUEL (2005) (esq.) 

 

Outros fatores, que merecem uma menção, mas que estão mais ligados às pesquisas 

na área da Meteorologia, indicam que a retirada da vegetação nativa em substituição pela 

densa massa de edifícios impacta nos níveis de nebulosidade e precipitações que também 

estão relacionados à dispersão de poluentes e ao nível de iluminação natural que chega no 

interior dos edifícios.  

O tipo de material utilizado nas fachadas das edificações, que impactam na 

rugosidade da cidade, influenciando na velocidade dos ventos e na dispersão de poluentes, 

também são determinantes nos níveis de absorção de calor no interior dos edifícios ou na 

reflexão e ofuscamento da radiação solar direta sobre os usuários dos espaços públicos. 

Materiais com alto índice de refletância aplicados em fachadas, portanto, indicam 

uma possível redução na carga térmica dos ambientes internos, o que é positivo para redução 

na demanda por energia para climatização artificial (em cidades tropicais), porém, é gerador 

de desconforto visual e térmico causado pelo ofuscamento. O problema do ofuscamento não 

está restrito aos usuários dos espaços urbanos abertos, podendo um edifício causar impacto 

como o aumento da carga térmica nas construções vizinhas. 

                                                      
11 Disponível em: https://br.pinterest.com/pin/35395485194750932. Acesso em 21/06/2017. 
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2.3 DESAFIOS PARA O DESEMPENHO TÉRMICO E LUMINOSO NOS CENTROS 
URBANOS 

O planejamento de cidades como São Paulo, considerando-se a necessidade de 

geração e consumo de energia de forma mais eficiente e que ofereça aos usuários de suas 

edificações ambientes com melhores índices de conforto, deve contar com a superação de 

alguns desafios: 

• Elaboração de estratégias de conforto adaptativo de acordo com os tipos de ocupação 

e atividades. 

• Ampliação dos estudos locais e estabelecimento de parametrização a partir de 

simulações, do impacto da variação microclimática do ambiente externo no ambiente 

interno das edificações.  

• Inclusão de estudos voltados para a elaboração de políticas públicas de mitigação dos 

impactos das mudanças climáticas, especialmente, em áreas mais vulneráveis da 

cidade. 

• Incentivo à maximização da utilização de técnicas de projeto para a climatização 

passiva, apoiadas por legislações e normas técnicas coerentes e adequadas. 

• Conscientização de que a demanda por sistemas de ar-condicionado nas cidades de 

clima tropical ainda é latente e o crescimento desta opção para resolver o problema 

do desconforto térmico por calor só deixará o problema do desempenho dos edifícios 

e do consumo de energia ainda maior (BRASIL, 2108). 

• Superação da barreira cultural comum nas cidades tropicais e subtropicais de que a 

climatização artificial está vinculada ao status social. Além disso, a ampliação do acesso 

a ambientes climatizados tende a diminuir a disposição dos usuários a se adaptar às 

pequenas variações de temperatura que são comuns na climatização passiva, criando-

se, assim, uma intolerância a essa variação. Um dos potencializadores do problema 

seria a diminuição da adaptabilidade das pessoas às variações, em geral relativa à 

elevação de temperatura, comum nos trópicos e a “padronização” da climatização 

artificial como solução para os períodos de desconforto, mesmo que eles não 

representem a parcela mais significativa do período de exposição (EMMANUEL, 2017).  
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3. LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA E OUTROS INSTRUMENTOS DE NORMATIZAÇÃO 
CORRELATOS 

3.1 A IMPORTÂNCIA DA LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA  

Para Shove (2018), as normas, em um contexto geral, são fundamentais para se 

estabelecer um ordenamento social. No contexto do mercado da construção civil, 

desempenham as seguintes funções: 

• Proteger os consumidores (ou usuários); 

• Garantir a interoperabilidade e funcionamento de sistemas e do mercado – por meio 

de uma padronização que facilite o uso do produto e serviço pela grande maioria dos 

usuários; 

• Categorizar produtos, fornecedores e serviços em setores do mercado, o que facilita a 

comparação entres eles e estimula a competitividade e a melhoria de preços e da 

qualidade; 

• Possibilitar a etiquetagem de produtos e serviços, caracterizando-os por seu grau de 

eficiência, como por exemplo, de consumo de energia, emissão de poluentes, etc. 

• Viabilizar e exigir a redução no consumo de energia e emissão de poluentes de 

processos e produtos. 

O Artigo 1º do Plano Diretor do Município de São Paulo (Lei 16.050/2014), dispõe: 

§ 1º A Política de Desenvolvimento Urbano é o conjunto de planos e ações 
que tem como objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais 
da cidade e o uso socialmente justo e ecologicamente equilibrado e 
diversificado de seu território, de forma a assegurar o bem-estar e a 
qualidade de vida de seus habitantes. 

Pode-se entender, a partir da citação, que a habitabilidade dos espaços públicos e 

privados, através da promoção de qualidade de vida, é um dos principais objetivos dos 

instrumentos urbanísticos. 

A elaboração de legislação urbanística adequada, em todas as esferas 

administrativas, deve orientar não apenas a construção de espaços habitáveis, mas tentar 

antecipar os desafios das alterações naturais pelas quais as cidades em expansão estarão 

predestinadas, como: o adensamento urbano, a poluição ambiental, o impacto do aumento 
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da demanda energética, as mudanças climáticas na microescala urbana, estabelecendo 

alternativas mais sustentáveis para a resiliência urbana. 

Como exemplo, o planejamento adequado dos espaços públicos em cidades nas quais 

o “caminhar” é possível e incentivado tende a converter motoristas em pedestres e ciclistas, 

com benefícios em todos os níveis, seja pelo dimensionamento correto do calçamento e vias 

(BOSSELMANN, 1995), pela utilização dos térreos dos edifícios com fachadas ativas de 

comércio (GEHL, 2015) ou pela construção de abrigos contra chuva, sol e vento (EMMANUEL, 

1993; 2005).  

A construção de cidades adequadas aos usuários envolve compromisso dos gestores 

públicos desde o planejamento das áreas livres, o zoneamento, a preservação ambiental e a 

expansão urbana, disciplinas dos Planos Diretores, quanto das áreas construídas, que se 

relacionam ao uso e ocupação do solo e ao código de obras e edificações, instrumentos estes 

para a criação de índices urbanísticos mais adequados em termos de implantação, insolação 

e iluminação e ventilação naturais. 

No caso de São Paulo, a degradação acelerada do ambiente urbano, provocada pela 

ocupação desordenada do solo, aponta para a necessidade latente de aperfeiçoamento dos 

instrumentos legais de gestão urbana (FERREIRA, 2012; NG, REN, 2018). Muitos dos problemas 

poderiam ser minimizados com diretrizes legais mais alinhadas ao desempenho ambiental 

integrado dos estudos adequados de implantação de edifícios na escala urbana, até a 

determinação de níveis satisfatórios de conforto ambiental aos usuários dos espaços internos 

dos edifícios.  

3.2 DEFINIÇÕES PARA OS INSTRUMENTOS REGULATÓRIOS 

A legislação urbanística está inserida no conjunto das leis municipais cuja abrangência 

e aplicabilidade restringe-se aos limites de seu município promulgador. Nesta esfera, 

encontram-se, geralmente, três textos distintos: o Plano Diretor, a Lei de Parcelamento e Uso 

do Solo ou Lei de Zoneamento e o Código de Obras e Edificações.  

Como mencionado acima, em alguns municípios, os textos legais estão agrupados, 

sendo comum se encontrar apenas o Plano Diretor e o Código de Obras ou, em outros casos, 

os Códigos de Obras adotam posturas civis mais abrangentes e são denominados Códigos de 

Posturas. 
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3.2.1 Leis federais, estaduais e municipais 

A definição literal do termo lei, segundo Dicionário Aurélio [versão online], não 

dissocia seu significado de outro termo, comumente utilizado para referências das 

regulamentações urbanísticas: “Lei: 1 - Preceito ou regra estabelecida por direito.2 – Norma 

(negrito nosso), obrigação”. 

A variação dos termos, na prática, implica em diferenciações de hierarquias e da 

própria aplicabilidade do instrumento. 

Dentro do contexto da hierarquia legislativa, o mais alto posto é ocupado pelas leis 

federais, seguindo-se das leis estaduais e municipais. Segundo Leal (1945), por ser um estado 

federativo unitário ou estado unitário descentralizado, no Brasil, as leis federais restringem 

parte da autonomia legislativa dos governos locais. 

Para Villaça (2015), o termo genérico “lei” significa:  

A lei que se limita a princípios gerais, ou seja, a lei que não especifica o que 
se pode e o que não se pode fazer. Os princípios gerais são validos, sem 
dúvida. Porém, para abrigar princípios gerais temos três categorias de leis: a 
Constituição Federal, as Constituições Estaduais e as leis Orgânicas 
Municipais. Essas leis são o lugar adequado para os “princípios gerais” e para 
isso são mais que suficientes. Essas são as razões fundamentais pelas quais 
as leis são tão desmoralizadas no Brasil. (VILLAÇA, 2015) 

3.2.2 Plano Diretor – instrumento previsto na Constituição Federal e no Estatuto da Cidade 

Para a Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT (1991), o Plano Diretor tem 

o papel fundamental como norteador da ação dos agentes públicos e privados, no processo 

de planejamento e desenvolvimento urbano. Villaça (1999) aponta o caráter estratégico dos 

Planos Diretores no planejamento urbano futuro, em curto, médio e longo prazo, através da 

organização espacial dos usos do solo urbano, das redes de infraestrutura e de outros 

elementos fundamentais da estrutura urbana. 

Saboya (2007) define:  

Plano diretor é um documento que sintetiza e torna explícitos os objetivos 
consensuados para o Município e estabelece princípios, diretrizes e normas 
a serem utilizadas como base para que as decisões dos atores envolvidos no 
processo de desenvolvimento urbano convirjam, tanto quanto possível, na 
direção desses objetivos. (SABOYA, 2007, p. 39) 
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3.2.3 Lei de parcelamento, uso e ocupação do solo 

Até a promulgação da Lei nº 6.766/1979, conhecida como Lei Lehmann, as questões 

de parcelamento do solo eram tratadas nos Códigos de Posturas ou Códigos de Obras e 

Edificações dos municípios. A partir da vigência da lei, as prefeituras passaram a optar pela 

elaboração de novas Leis de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo, também conhecidas 

como Leis de Zoneamento, ou manter um item específico na legislação edilícia anterior. 

Em cidades com a escala territorial12 e a complexidade do desenho urbano como os 

de São Paulo, seria inevitável a elaboração de legislação específica para orientar o 

parcelamento e uso do solo. 

Emmanuel (2005) menciona alguns parâmetros, relacionados às Leis de 

Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo e que se destacam dentro do contexto do conforto 

ambiental: controle de densidade de ocupação, segmentação por tipos de uso, utilização de 

valores para largura de vias e padrão para construção de passeios, ciclovias, ocupação de 

quadras (relação de vizinhança) e a existência de áreas verdes na malha urbana. 

3.2.4 Código de Obras e Edificações 

Segundo a definição existente no portal do Governo Federal Brasileiro, os códigos: 

“Reúnem, em uma única Lei, normas de um mesmo ramo do direito”.13 

O Guia Técnico do PROCEL Edifica (ELETROBRAS/PROCEL, IBAM/DUMA, 2012) atribui 

ao Código de Obras e Edificações papel importante para a qualidade ambiental urbana, por 

meio de orientações aos legisladores, projetistas, construtores e usuários para a 

sustentabilidade das edificações, aliadas aos projetos que vislumbrem necessidades humanas, 

transformações sociais e avanços tecnológicos e que respondam favoravelmente às condições 

climáticas existentes. 

Os Códigos de Obras, na prática, são considerados como guias para implantação e 

orientação dos edifícios, estabelecimento de padrões de volume e altura dos edifícios, recuos 

das edificações em relação aos terrenos vizinhos para minimizar o impacto da edificação na 

vizinhança. Em alguns casos mais avançados, como ocorre em cidades como Hong Kong, traz 

                                                      
12 Segundo dados da Prefeitura do Município de São Paulo e Instituto Geográfico e Cartográfico do Estado de São 

Paulo, o território paulistano compreende 1.527,54 Km². Disponível em: http://infocidade.prefeitura.sp.gov.br/ 
htmls/ 3_regioes_prefeituras_regionais_e_distrito_2017_10895.html. Acesso em 20/02/2018. 

13 Disponível em: http://www4.planalto.gov.br/legislacao/portal-legis/legislacao-1/codigos-1. Acesso em 08/02/2018. 

http://infocidade.prefeitura.sp.gov.br/
http://www4.planalto.gov.br/legislacao/portal-legis/legislacao-1/codigos-1
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ainda definição de parâmetros para permeabilidade dos pavimentos térreos para 

potencializar a ventilação natural (NG, 2005). 

3.2.5 Estatuto da Cidade  

Na esfera urbanística, o instrumento que regulamenta o capítulo “Política Urbana” 

contida nos artigos 182 e 183 da Constituição Federal, é o Estatuto da Cidade (Lei Federal nº. 

10.257/2001). Segundo definição do Senado Federal Brasileiro, o objetivo do Estatuto é: 

[...] garantir o direito à cidade como um dos direitos fundamentais da pessoa 
humana, para que todos tenham acesso às oportunidades que a vida urbana 
oferece14.  

Autores de diversas áreas do conhecimento, como Maricato e Ferreira (2001), Gomes 

e Lamberts (2009) e  Galvanese (2014) apontam o Estatuto da Cidade como instrumento 

transformador de uma antiga postura tecnocrática presente na legislação urbanística até 

então, para uma nova forma de se pensar o planejamento urbano e a gestão democrática das 

cidades, além de incluir questões relacionadas com o resgate de parte da função social da 

propriedade privada, como a regularização fundiária, aplicação de taxas e tributos vinculados 

à subutilização de edifícios (em grande parte pela especulação imobiliária), outorga onerosa 

ou a criação das ZEIS - Zonas Especiais de Interesse Social. O Estatuto introduziu também a 

obrigatoriedade de estudos para redução do impacto ambiental ou de vizinhança, para os 

grandes empreendimentos imobiliários. 

Outras grandes inovações introduzidas com o Estatuto da Cidade foram a promoção 

de audiências públicas, consultas e debates, no âmbito dos processos decisórios municipais 

visando ampliar a transparência no controle de despesas públicas. 

Questões ambientais, contudo, são tratadas de forma genérica e sem nenhum tipo 

de base em critérios físicos ou climáticos que são específicos de cada cidade. O resultado foi 

a manutenção dos mesmos padrões anteriores para ambientes construídos detentores de 

qualidade ambiental questionáveis. 

 

                                                      
14 Disponível em: http://www.senado.gov.br/senado/programas/estatutodacidade/oquee.htm. Acesso em 
20/02/2018. 

http://www.senado.gov.br/senado/programas/estatutodacidade/oquee.htm
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3.2.6 Normas Técnicas 

No Brasil, a elaboração das Normas Técnicas oficiais cabe à Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT). Fundada em 1940, a entidade é membro fundador da ISO 

(International Organization for Standardization) e, além da gestão das normas, também 

participa da avaliação de conformidade, emissão de certificações de produtos e sistemas e 

rotulagem ambiental.  

De acordo com definições da própria ABNT15, as normas brasileiras são de uso 

voluntário, portanto, não há exigência legal para sua aplicação. A obrigatoriedade de 

atendimento à normalização ocorre com a vinculação de norma técnica específica ou conjunto 

de normas, na legislação.  

No Brasil não há uma norma que trate do assunto “Conforto Ambiental”, de forma 

holística. Estudos foram conduzidos, desde o início do ano 2000, pelo LabEEE – Laboratório de 

Eficiência Energética em Edificações da Universidade Federal de Santa Catarina, para 

normalização mais abrangente do tema. Alguns dos projetos foram convertidos em Norma, 

como é o caso da NBR 10.152, recentemente atualizada.  

Dentre os documentos em vigor que tratam o tema de forma mais específica, pode-

se apontar alguns exemplos:  

• NBR 5461:1991 – Iluminação 

• NBR 15215:2005 - Iluminação natural  

• NBR 15220:2005 – Desempenho Térmico das Edificações 

• NBR 15575:2013 – Edificações Habitacionais – Desempenho 

• NBR 10152:2017 – Acústica — Níveis de pressão sonora em ambientes internos a 

edificações 

No texto de Introdução da NBR15575:2013, conhecida como “Norma de 

Desempenho”, há uma diferenciação entre as normas prescritivas e “de desempenho”: 

As Normas prescritivas estabelecem requisitos com base no uso consagrado 
de produtos ou procedimentos, buscando o atendimento às exigências dos 
usuários de forma indireta.  
Por sua vez, as Normas de desempenho traduzem as exigências dos usuários 
em requisitos e critérios, e são consideradas como complementares às 
Normas prescritivas, sem substituí-las. A utilização simultânea delas visa 
atender às exigências do usuário com soluções tecnicamente adequadas 
(ABNT,2013). 

                                                      
15 Definição existente em: http://www.abnt.org.br/normalizacao/o-que-e/o-que-e. Acesso em 28/02/2018. 

http://www.abnt.org.br/normalizacao/o-que-e/o-que-e
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Também aponta que o objetivo da “avaliação de desempenho” é verificar a 

adequação ao uso de sistema ou processo construtivo dentro da função a que foi destinado, 

independente da solução técnica aplicada (ABNT, 2013). Essa é a questão controversa da 

norma: a adequabilidade ao uso, muitas vezes, não indica que o método construtivo adequado 

seja o mais eficiente para questões como qualidade ambiental, consumo de energia e emissão 

de gases poluentes na atmosfera. Não há estabelecimento de metas para cálculo da eficiência 

dos edifícios, como redução do consumo de energia, utilização de fontes renováveis, por 

exemplo, então a questão de adequação passa a ser mais subjetiva. 

Com relação ao fator clima, a NBR 15575:2013 (ABNT) define como parâmetro, o 

atendimento às exigências térmicas dos usuários, de acordo com a região e considera as 

características bioclimáticas brasileiras definidas pela norma técnica específica, a NBR 

15220:2005 – “Desempenho térmico de edificações” (ABNT).  Segundo a NBR 15220:2005 

(ABNT), a cidade de São Paulo localiza-se na zona bioclimática 3 onde a estratégia de 

condicionamento térmico passivo prevista, além da utilização de materiais e componentes 

que tenham inércia térmica e promovam o aquecimento solar passivo da edificação no 

inverno, além do uso de ventilação cruzada no verão.  

As indicações existentes na norma para realização de simulações computacionais 

para avaliação do desempenho térmico, com referências às normas da ASHRAE, por exemplo, 

e o fornecimento de valores limites em diversos parâmetros (estrutural, térmico, acústico) 

para verificação de resultados, demostram um certo avanço técnico do instrumento, ainda 

que com exigências bem inferiores aos padrões internacionais. A não obrigatoriedade de 

aplicação total da norma, que não tem força de lei, ajuda a manter, por outro lado, os padrões 

de construção de baixo desempenho ambiental, utilizados pelo mercado. 

3.2.7 Outros instrumentos 

-  Programa PROCEL EDIFICA - Eficiência Energética nas Edificações 

Da necessidade de reversão da demanda crescente de energia, surgiram algumas 

iniciativas e estudos, como o “Guia Técnico PROCEL Edifica – Planejamento e Controle 

Ambiental-Urbano e a Eficiência Energética”, elaborado pela ELETROBRAS Procel em parceria 

com o Instituto Brasileiro de Administração Municipal - IBAM (ELETROBRAS/PROCEL, 

IBAM/DUMA,2013). O Guia tem como objetivo ser uma ferramenta de auxílio na reflexão de 
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gestores e técnicos municipais sobre a condução da gestão e planejamento das cidades, 

voltando os instrumentos urbanísticos à qualidade de vida, conforto ambiental e eficiência 

energética, em um contexto urbano de revoluções tecnológicas, cada vez mais complexo. 

Aborda, de forma objetiva, a relação entre o planejamento urbano, o clima e o uso eficiente 

da energia elétrica, indicando o controle a partir de legislações bem elaboradas, como 

ferramenta fundamental para gestão urbana e controle dos impactos causados ao meio 

ambiente (ELETROBRAS/IBAM, 2013).  

O objetivo do PROCEL Edifica - Programa Nacional de Eficiência Energética em 

Edificações é o incentivo à conservação e uso eficiente de recursos como água, luz e ventilação 

nas edificações para redução de desperdícios e impactos ao meio ambiente. Criado em 2003 

através da parceria entre ELETROBRAS/PROCEL, Ministérios de Minas e Energia, Ministério 

das Cidades, setor da construção civil, universidades, centros de pesquisa e entidades das 

áreas governamental, tecnológica, econômica, o programa atua nas áreas de capacitação, 

planejamento, disseminação de conhecimento, elaboração de regulamentação que visem 

atendimento ao objetivo de edificações mais eficientes16. 

Uma das produções mais recentes do PROCEL Edifica em parceria com o IBAM 

(Instituto Brasileiro de Administração Municipal) é o Guia Técnico para “Elaboração e 

atualização do código de obras e edificações” (ELETROBRAS/PROCEL, IBAM/DUMA, 2012). 

Segundo definições do próprio IBAM, o guia tem como finalidade orientar os gestores e 

técnicos municipais para elaboração ou revisão nos Códigos de Obras e Edificações, a partir 

de práticas adequadas às características climáticas locais e voltadas ao interesse e às 

necessidades da população. O material é fundamental no traçado de novos paradigmas sobre 

a abordagem da eficiência energética atrelada ao conforto ambiental das edificações, com a 

contextualização no panorama das mudanças climáticas nas cidades brasileiras.  

Da parceria do PROCEL Edifica com o PBE (Programa Brasileiro de Etiquetagem), 

coordenado pelo Inmetro, surgiu o PBE Edifica, responsável por atribuir aos edifícios um “Selo 

de Conformidade” aos requisitos de desempenho estabelecido em normas e regulamentos 

técnicos específicos. Para os edifícios públicos, a etiquetagem tornou-se obrigatória desde 

2014, mantendo-se opcional para os edifícios residenciais e comerciais. O selo é 

                                                      
16 Informações de apresentação do PROCEL Edifica, contidas no portal da PROCEL INFO disponíveis em: 

http://www.procelinfo.com.br/data/Pages/LUMIS623FE2A5ITEMIDC46E0FFDBD124A0197D2587926254722LU
MISADMIN1PTBRIE.htm#. Acesso em 08/02/2018. 

http://www.procelinfo.com.br/data/Pages/LUMIS623FE2A5ITEMIDC46E0FFDBD124A0197D2587926254722LUMISADMIN1PTBRIE.htm
http://www.procelinfo.com.br/data/Pages/LUMIS623FE2A5ITEMIDC46E0FFDBD124A0197D2587926254722LUMISADMIN1PTBRIE.htm
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indiscutivelmente um diferencial, mas sua demanda entre as grandes construtoras, em 

especial, no setor residencial, ainda é muito baixa. Segundo dados de 2017 do PBE Edifica, os 

maiores demandantes do selo ainda são os edifícios comerciais e de serviços. 

3.3 LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA SOB DIFERENTES ABORDAGENS E CONTEXTOS 

3.3.1 Building Codes x Energy Building Codes 

Na busca pelas leis edilícias de outros países, o termo mais comumente encontrado 

foi o Building Code. Alguns países denominam o mesmo conjunto de regulamentações como 

Construction Code ou Building Regulations. A literatura também apontou para a existência de 

legislação que trata especificamente da gestão energética das edificações, denominada em 

sua maioria como Energy Building Codes. Para fins de padronização do termo na pesquisa, a 

legislação urbanística específica para aspectos construtivos será definida como “Código de 

Obras e Edificações” (COE), enquanto a regulamentação energética, “Código de Edificações e 

Eficiência Energética” (CEEE), havendo ressalvas, quando necessário. 

Enquanto os COE são focados em diretrizes técnicas, construtivas e muitas vezes 

administrativas, fundamentais para a elaboração de projetos de arquitetura, os CEEE trazem 

disposições construtivas obrigatórias para a redução do consumo de energia dos edifícios, 

sendo, portanto, instrumentos de gestão pública essenciais para controlar a pressão da 

demanda de consumo dos edifícios sobre o setor energético e os impactos no meio ambiente, 

regulando o desempenho ambiental dos ambientes construídos (IEA, 2013). 

Para facilitar a diferenciação das legislações, neste trabalho os Códigos de Edificações 

serão identificados pela sigla COE, e os Códigos Energéticos de Edificações, por CEEE. 

Alguns países optam por manter ambos os códigos de forma independente, como é 

o caso dos Estados Unidos, enquanto outros subdividem um código mais abrangente, 

destinando uma ou mais sessões que dispõem sobre diretrizes energéticas (como é o caso da 

Inglaterra e da Austrália).  

Países da União Europeia foram orientados a elaborar seus CEEE, a partir da Energy 

Performance of Building Directive (EPBD) – Diretiva 2002/91 do Parlamento e do Conselho da 

União Europeia17, que definiu a necessidade de estabelecimento de critérios de desempenho 

                                                      
17  Versão em português, disponível em: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX: 

32002L0091 &from=PT. Acesso em 26/02/2018. 
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e controle do consumo de energia nas edificações. Embora muitos países europeus já 

dispusessem de estudos e regulamentações sobre o tema em décadas anteriores, a Diretiva 

foi o marco para formalização dos códigos energéticos baseados no desempenho dos edifícios. 

Outros detalhes da Diretiva podem ser consultados no item 4.2.3.1, na página 66. 

Países em desenvolvimento, como o Brasil, ainda estão atrasados no que se refere às 

políticas regulatórias formais para tratar da questão do consumo de energia. Nos estudos 

brasileiros, pode-se destacar iniciativas pontuais como é o caso do Guia Técnico PROCEL 

Edifica - “Planejamento e Controle Ambiental-urbano e a Eficiência Energética” 

(ELETROBRAS/PROCEL, IBAM/DUMA ,2013), que não tem, todavia, a força mandatória da 

legislação. 

3.3.2 A diferença nas abordagens dos códigos de edificações 

Os Códigos de Edificações, em geral, são concebidos por duas abordagens distintas: 

os prescritivos ou os baseados no desempenho. Nos códigos prescritivos, os parâmetros 

métricos mínimos ou máximos para determinado item são especificados pela própria 

legislação, por meio de critérios definidos pelo gestor responsável por sua elaboração, 

baseados em estudos prévios ou bibliografia específica. Um exemplo seria a definição das 

medidas mínimas para aberturas em ambientes de permanência prolongada de 1/6 da área 

do piso do ambiente ou a necessidade de posicionamento da abertura em fachada voltada 

para o ambiente externo, presentes no código de Cingapura, por exemplo (CINGAPURA, 

2017). 

Os códigos baseados no desempenho exigem que um dos sistemas prediais ou todo 

o edifício atenda a um padrão específico de desempenho ambiental, com resultados 

comparados com outros edifícios de referência ou simulações computacionais. Um exemplo 

seria o dimensionamento das aberturas em um edifício residencial, de acordo com uma taxa 

de permeabilidade para ventilação natural mínima de 5m³/(h/m²), como determina a Parte F 

do Código de Edificações do Reino Unido (CLG, 2010, pag. 49). 

Como diversos requerimentos básicos (como dimensões mínimas de ambientes por 

uso, por exemplo) são exigidos nas legislações, é comum se encontrar também alguns itens 

prescritivos em códigos baseados em desempenho.  
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SHADE (2013) afirma que, apesar da avaliação e monitoramento mais complexos de 

projetos que seguem códigos baseados em desempenho, esta modalidade de legislação é a 

que mais permite projetistas e empresas inovarem, enquanto padrões prescritivos limitam a 

criatividade e mantem o “status quo”. 

3.3.3 Legislação e mercado imobiliário 

Mesmo os países cujas legislações urbanísticas são referências, como é o caso do 

Reino Unido e Canadá, não estão isentos da influência dos padrões impostos pelo mercado 

imobiliário. Cass e Shove (2018) justificam que, ao criar seus padrões, o mercado cria uma 

barreira à inovação e estabelece suas próprias definições de “necessidade” e “qualidade”, 

exercendo uma pressão importante sobre os demais agentes do processo da construção civil. 

Os autores exemplificam a afirmação dando o exemplo do uso irrestrito dos sistemas de ar-

condicionado, solução bem aceita pelos consumidores e menos complexa que o projeto 

voltado à climatização passiva. 

Para Thévenot (2009), as pressões normativas e culturais levam, muitas vezes, os 

agentes financiadores a um estado de “conformação”, já que esta conformidade com os 

padrões de mercado tende a ser uma rota de menor resistência, com riscos financeiros 

minimizados e com a legitimidade aceita pelos consumidores finais.  

Em outras palavras, as fórmulas aplicadas pelo mercado que apresentarem os 

menores riscos e os maiores retornos financeiros tendem a ser repetidas e incentivadas, 

criando-se um padrão e, eventualmente, passam a ser “vendidas” e “compradas” como a 

melhor alternativa para o consumidor. Um exemplo comum na cidade de São Paulo são as 

chamadas varandas “gourmet”, espaços que muitas vezes substituem salas de estar ou jantar, 

entregues com churrasqueiras instaladas e que se popularizaram há pelo menos 10 anos. 

Tornaram-se um objeto de desejo dos compradores de apartamentos novos, como é possível 

observar no portal eletrônico da Construtora CRB18, por exemplo, que dedica uma página 

exclusiva para destacar este ambiente.  

A inclusão das varandas nas plantas dos apartamentos significou, na verdade, a 

possibilidade encontrada pelas construtoras para aumentar as áreas construídas para 

                                                      
18 Disponível em http://www.crbconstrutora.com.br/blog/empreendimentos/varanda-gourmet-em-

apartamentos/ Consulta em 02/02/2019. 

http://www.crbconstrutora.com.br/blog/empreendimentos/varanda-gourmet-em-apartamentos/
http://www.crbconstrutora.com.br/blog/empreendimentos/varanda-gourmet-em-apartamentos/
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comercialização, sem ultrapassar os limites de áreas computáveis impostos pelo Código de 

Obras e Edificações. Segundo o COE da cidade de São Paulo, tanto nas versões vigente quanto 

na anterior, os espaços das varandas, se mantidos sem fechamento por caixilhos, são 

considerados áreas não computáveis (SÃO PAULO, 1992; 2017). Esta manobra justifica a 

entrega de quase todas as varandas edificadas sem fechamento por painéis de vidro, pelas 

construtoras19, possibilitada pela falta de fiscalização da Prefeitura sobre a alteração de 

características do projeto original. 

Cass e Shove (2018) alertam que os padrões de mercado, muitas vezes, preenchem 

as lacunas deixadas pelas autoridades pela falta de regulamentação oficial ou legislações 

incipientes e o maior risco é de, indiretamente, estar se permitindo a criação de regras não 

oficiais que desconsideram a real necessidade do usuário ou não são pautadas pelo conforto 

ambiental ou eficiência energética.  

 

  

                                                      
19 Relato baseado em experiência profissional pessoal obtida em escritório de arquitetura durante o ano de 2014. 
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4. INVESTIGAÇÃO: MATERIAL E MÉTODO 

4.1 LEVANTAMENTO DE DADOS  

4.1.1 Códigos de Obras e Edificações brasileiros 

Embora o foco da pesquisa esteja na legislação urbanística da cidade de São Paulo, 

com a finalidade de se criar uma base comparativa com outras leis, foi realizado um 

levantamento de dados de legislações vigentes em outas cidades brasileiras. No recorte, 

optou-se pela busca e aprofundamento dos Códigos de Obras e Edificações. Os municípios 

cujos Códigos seriam analisados foram escolhidos de forma não probabilística, seguindo o 

método de amostragem orientada sugerida por Groat e Wang (2013). 

Para a escolha inicial, foram adotados alguns critérios:  

• Preferencialmente capitais; 

• Documentos disponíveis, prioritariamente, nos portais eletrônicos das prefeituras; 

• Cidades que tenham sido mencionadas nas referências bibliográficas por conter algum 

diferencial em sua legislação. 

A amostra final analisada foi composta pela legislação de trinta cidades, descritas no 

Quadro 2 a seguir. 

Quadro 2 - Cidades e respectivos Códigos de Edificações selecionados para a análise 

Estado Município Lei 

Acre Rio Branco Lei 1.723/2008 - Código de Obras e Edificações 

Alagoas Maceió Lei 5.593/2007 - Código de Urbanismo e Edificações 

Amapá  Macapá Lei 31/2004 - Código de Obras e Instalações 

Amazonas Manaus Lei 3/2014 - Código de Obras e Edificações 

Bahia  Salvador Lei 9.281/2017 - Código de Obras 

Ceará Fortaleza Lei 5530/81 - Código de Obras e Posturas 

Espírito Santo 
Colatina Lei 4226/96 - Código de Obras 

Vitória Lei 4821/98 - Código de Edificações 

Goiás Goiânia Lei 177/2008 - Código de Obras e Edificações 

Mato Grosso 
Cuiabá 

Lei 04/1992 - alterado pela lei complementar 102/2003 
- Código de Obras 

Lucas do Rio Verde Lei 028/2002 - Código de Obras  

Mato Grosso do Sul Campo Grande Lei 1866/79 - Código de Obras 

Minas Gerais 
Belo Horizonte Lei 9725/2009 - Código de Edificações 

Viçosa Lei 1.633/2004 - Código de Obras e Edificações 

Pará Belém Lei 7400/1988 - Lei das Edificações 

Paraíba João Pessoa Compilação de leis (COE é a Lei 1.347/1971) 

Paraná 
Curitiba Lei 11.095/2004 - sem título 

Londrina Lei 11381/2011 - Código de Obras e Edificações 
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Cidades e respectivos Códigos de Edificações selecionados para a análise (cont.) 
Estado Município Lei 

Pernambuco Recife Lei 16292/1997 - Atividade de Edificações e Instalações 

Piauí Teresina Lei 4729/2015 - Código de Obras e Edificações 

Rio de Janeiro Rio de Janeiro Compilação de leis (principal é 1574/1967) 

Rio Grande Do Norte Natal Lei 55/2004 - Código de Obras e Edificações 

Rio Grande Do Sul Porto Alegre Lei 284/1992 - Código de Edificações 

Roraima Boa Vista Lei 23/1974 - Código de Edificações e Instalações  

Rondônia Porto Velho Lei 63/1973 - Normativas para Edificações 

Santa Catarina  Florianópolis Lei 060/2000 - Código de Obras 

São Paulo  
Campinas Lei 9/2003 - Código de Projetos e Execução de Obras 

São José dos 
Campos 

Lei 267/2003 - Código de Edificações 

Sergipe Aracaju Lei 13/1966 - Código de Obras 

Tocantins Palmas Lei 45/1990 - Código de Edificações 

Fonte: Elaboração da autora  

 

Das 26 capitais (exceto Distrito Federal), somente para a cidade de São Luís, do 

Maranhão, não foi encontrada uma lei equivalente a um Código de Obras. No portal da 

Prefeitura maranhense existe uma lista de leis urbanísticas, cujo documento que se mais se 

aproximaria do objeto de estudo seria o Código de Posturas, de 1968. Como a lei não faz 

nenhuma menção a itens relacionados aos parâmetros construtivos e de qualidade ambiental 

e traz principalmente definições sobre aspectos relacionados à higiene e conduta pública, os 

dados analisados não foram considerados para inclusão do Município no quadro. 

Embora o foco tenha sido a comparação com o COE de São Paulo, toda a legislação 

urbanística paulistana, descrita no Quadro 03, foi analisada. 

Quadro 3 - Legislação urbanística da cidade de São Paulo, vigente em fevereiro/2019 

Instrumento 
legal 

Data de 
vigência 

 Nome  Outros aspectos importantes 

Lei 
14.933/2009 

05/06/2009 
Política de Mudança do 
Clima no Município de São 
Paulo 

Lei que aborda o tema de forma abrangente, 
porém, é perceptível que não há adoção integral 

do texto 

Lei 
16.050/2017 

31/07/2014 Plano Diretor Estratégico 
Indica que a garantia de condições de conforto é 

responsabilidade da LPUOS 

Lei 
16.402/2016 

22/03/2016 
Lei de Parcelamento, Uso 
e Ocupação do Solo 

Lei de Zoneamento não especifica 
profundamente questões que envolvam a 

qualidade ambiental das edificações  

Lei 
16.642/2017 

09/05/2017 
Código de Obras e 
Edificações  

Definição de parâmetros construtivos de 
edificações novas e administrativos do processo 

de aprovação 

Decreto 
57.776/2017 

07/07/2017 
Regulamenta o COE e 
define membros da CEUSO 

Complemento ao COE - menciona a lei diversas 
vezes, mas ainda assim é mais burocrático do 

que técnico 

Fonte: Elaboração da autora  
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Para facilitar a sistematização de informações e a análise final do conjunto de códigos 

analisados, a pesquisa foi focada em 3 aspectos distintos: 

• Gerais – data de vigência, descrição (título da lei), objetivos e diretrizes, definições de 

termos,  

• Administrativos – relacionados aos processos de aprovação, responsabilidades, deveres 

das partes, prazos, sanções legais; 

• Técnicos – descrições e parâmetros métricos para elementos construtivos, implantação, 

peças gráficas, tabelas. 

4.1.1.1 Aspectos Gerais 

A estrutura geral dos códigos consultados segue um padrão: cerca de 1/3 com 

disposições administrativas e 2/3 com disposições técnicas. Em sua maioria, os primeiros 

artigos abordam os objetivos e diretrizes do Código, seguindo-se dos artigos que abordam os 

requerimentos administrativos. Uma exceção ao padrão é a cidade de São José dos Campos, 

em que a parte mais administrativa da lei é resumida em poucas páginas e posicionada ao fim 

do documento. 

Poucos códigos trouxeram peças gráficas ou mesmo anexos com conteúdo 

complementar à descrição textual. Em Cuiabá, por exemplo, o Código de Obras de 1992 foi 

alterado por uma Lei Complementar de 2003. Neste documento, existem tabelas e ilustrações 

elucidativas para cálculo dos recuos necessários para insolação, iluminação e ventilação. 

Procurou-se destacar o título existente no corpo da lei e o ano de início da vigência, 

visto que os dados foram importantes para o estabelecimento de alguns itens comparados na 

análise. A maioria dos documentos é intitulada “Código de Obras e Edificações”, mantendo 

uma abordagem de conteúdo similar. A lei vigente no município de Fortaleza, por outro lado, 

definida como “Código de Obras e Posturas”, vigente desde 1981, é muito mais extensa que 

as demais, contendo um total de 770 artigos, além de planilhas anexas. Além das disposições 

básicas dos demais códigos, a lei aborda de forma detalhada os mais diversos tipos de 

ocupação das edificações – de residências às usinas açucareiras – e traz artigos sobre poluição 

sonora, do ar, das águas, arborização em espaços públicos, detalhes sobre descarte de 

resíduos, comércio ambulante, etc. O Código de Obras de Cuiabá segue a mesma linha: é um 
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documento extenso que descreve os tipos de usos das edificações e aborda algumas questões 

urbanas. 

Com relação à data de promulgação, somente sete códigos, o que equivale a menos 

de ¼ do total analisado, têm 10 anos ou menos de vigência. Por outro lado, onze leis estão em 

vigência há mais de 25 anos. Essa tendência de não haver revisões na lei urbanística é 

preocupante ao se considerar a rapidez com que as cidades se expandiram nas duas últimas 

décadas, principalmente nas capitais dos estados, acompanhando os avanços tecnológicos e 

o aumento pela demanda de energia. 

Tabela 1 - Evolução da população dos municípios das capitais brasileiras 

Município 
Dados IBGE - CENSO % Crescimento 

(1980-2010) 1980 1991 2000 2010 

Porto Velho - RO 138.289 286.471 334.585 428.527 209,88% 

Rio Branco - AC 119.815 196.871 252.885 336.038 180,46% 

Manaus - AM 642.492 1.010.544 1.403.796 1.802.014 180,47% 

Belém - PA 949.545 1.244.688 1.279.861 1.393.399 46,74% 

Macapá - AP 140.624 179.252 282.745 398.204 183,17% 

Palmas - TO 3.288 24.261 137.045 228.332 6844,40% 

Teresina - PI 388.922 598.411 714.583 814.230 109,36% 

Fortaleza - CE 1.338.793 1.765.794 2.138.234 2.452.185 83,16% 

Natal - RN 428.721 606.681 709.536 803.739 87,47% 

Joao Pessoa - PB 338.629 497.306 595.429 723.515 113,66% 

Recife - PE 1.240.937 1.296.995 1.421.993 1.537.704 23,91% 

Maceió - AL 409.191 628.241 796.842 932.748 127,95% 

Aracaju - SE 299.422 401.676 461.083 571.149 90,75% 

Salvador - BA 1.531.242 2.072.058 2.440.828 2.675.656 74,74% 

Belo Horizonte - MG 1.822.221 2.017.127 2.232.747 2.375.151 30,34% 

Vitoria - ES 215.073 258.243 291.941 327.801 52,41% 

Rio de Janeiro - RJ 5.183.992 5.473.909 5.851.914 6.320.446 21,92% 

São Paulo - SP 8.587.665 9.626.894 10.405.867 11.253.503 31,04% 

Curitiba - PR 1.052.147 1.313.094 1.586.848 1.751.907 66,51% 

Florianópolis - SC 196.055 254.941 341.781 421.240 114,86% 

Porto Alegre - RS 1.158.709 1.263.239 1.360.033 1.409.351 21,63% 

Campo Grande - MS 298.878 525.463 662.534 786.797 163,25% 

Cuiabá - MT 219.477 401.303 483.044 551.098 151,10% 

Boa Vista - RR 69.627 142.902 200.383 284.313 308,33% 

Goiânia - GO 738.117 920.840 1.090.737 1.302.001 76,39% 

Fonte: Séries Históricas e Estatísticas (IBGE, 1980;2010)  
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4.1.1.2 Aspectos Administrativos 

Como aspectos administrativos, entende-se todas as disposições relacionadas ao 

processo de aprovação de projetos, direitos e responsabilidades, licenças para construção e 

penalidades, entre outros itens, que não abordem questões técnicas e construtivas das 

edificações.  

Majoritariamente, as disposições administrativas ocupam a menor parcela das leis, 

exceto em dois casos específicos que, coincidentemente, são os dois códigos com menores 

tempos de vigência: o COE de Salvador e o da cidade de São Paulo. Nas duas leis promulgadas 

em 2017, a maior parte do texto legal é administrativo. No caso de Salvador cerca de 85% do 

código é dedicado a questões administrativas e burocráticas, mas, ao contrário da lei 

paulistana, nos 15% restantes ainda existem alguns parâmetros técnicos da versão anterior. É 

importante mencionar que a descrição e análise detalhada do COE de São Paulo será realizada 

em item posterior da pesquisa. 

Como o objetivo da pesquisa está relacionado à verificação de itens diretamente 

relacionados com o conforto térmico e luminoso dos ambientes internos dos edifícios 

residenciais, os artigos de teor administrativo não foram estudados com a mesma 

profundidade e a análise mais superficial serviu para traçar somente o perfil dos conteúdos 

das leis. 

4.1.1.3 Aspectos Técnicos  

Neste item foram consideradas as abordagens mais abrangentes de aspectos 

técnicos construtivos relacionados ao conforto ambiental, desde a própria menção à palavra 

conforto ou ao impacto das novas edificações sobre o conjunto edificado existente, nas 

relações de vizinhança. Também se observou como os textos das leis referenciam outros 

instrumentos regulatórios, como as normas técnicas, e se questões contemporâneas como 

descarte de resíduos, poluição ambiental, controle no consumo de energia ou a eficiência 

energética das edificações e equipamentos estão previstas e como são abordadas. 

Buscou-se, de forma geral, em todas as leis consultadas, menções à palavra 

“conforto”. Nos Códigos de João Pessoa, Recife, Porto Velho, São José dos Campos e Alagoas 

a palavra não é citada nenhuma vez. Em Manaus e Curitiba, as exceções, existem capítulos 

nas leis dedicados às disposições sobre conforto ambiental, enquanto nas demais cidades há 
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alguma menção ao termo “conforto” como um dos objetivos contidos nas disposições gerais 

ou diretrizes. Não há definição do que seriam os parâmetros de conforto esperados, mesmo 

nas leis que abordam o tema de forma mais aprofundada. 

Como já mencionado na pesquisa, existem diversos instrumentos regulatórios que 

podem ser utilizados para orientação dos profissionais na elaboração de bons projetos. Por 

esta razão e antecipando que nem todo o detalhamento técnico construtivo seria disposto 

nos Códigos de Obras, verificou-se se a legislação vigente faz algum tipo de referência geral 

ou específica às normas técnicas oficiais ou outros instrumentos complementares. Das trinta 

leis analisadas, somente cinco não mencionaram diretamente as normas técnicas da ABNT. 

São estes os casos de Porto Alegre, Campo Grande e Salvador que, mesmo sem mencionar a 

ABNT, ainda faziam referências às “normas técnicas brasileiras” ou “normas técnicas oficiais”; 

e os casos de Aracaju e Vitória, nos quais o termo “normas” apareceu uma única vez, sem 

nenhum caráter indicativo ou recomendatório para consulta a texto técnico complementar. A 

menção da Associação Brasileira de Normas Técnicas em 83% do universo analisado indica a 

importância do órgão como referência técnica na parametrização de diretrizes e sua 

responsabilidade da elaboração de normativos que orientem a execução de projetos mais 

adequados, para a construção de edifícios mais eficientes. 

Remetendo-se novamente às diversas abordagens da lei cearense, a mesma excetua-

se das demais por indicar preocupações, já em 1981, com as questões de descarte de resíduos 

e poluição. Nenhum dos outros documentos, antigos ou mais contemporâneos, apresentou 

itens que mencionassem alguma preocupação ambiental ou, o que é mais preocupante, com 

relação à eficiência das edificações e o consumo energético de construções ou equipamentos. 

A palavra “eficiência”, relacionada ao desempenho das edificações, não é citada em nenhuma 

das leis estudadas.  

Em muitos países no mundo, como é o caso da Alemanha, Reino Unido, Estados 

Unidos e, novamente, Austrália, há um código de eficiência energética das edificações 

(Building Energy Code) que complementa o Código de Edificações por meio da parametrização 

do consumo de energia dos edifícios e equipamentos, com metas de redução de consumo a 

longo prazo atreladas à melhoria nos índices de desempenhos dos ambientes internos dessas 

edificações. Exceto no caso dos EUA, onde há códigos específicos por Estado, nos demais 

países estudados, esses Building Energy Codes são nacionais. No Brasil, ainda não há uma 

legislação específica que formalize a necessidade de que sistemas e edifícios comerciais e 
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residenciais sejam energeticamente eficientes, porém, não se deve deixar de citar que desde 

2014, a Etiquetagem de Edificações da Administração Pública Federal direta, autárquica e 

fundacional tornou-se obrigatória através da Instrução Normativa SLTI n.º 2/2014, emitida 

pelo Ministério de Planejamento Orçamento e Gestão (MPOG), há época. 

Quando os códigos mencionam as edificações vizinhas (é o caso de Rio Branco e Rio 

de Janeiro), raramente estão se referindo à relação de vizinhança, ou seja, ao impacto 

permanente que uma obra exerce sobre seu entorno. As disposições comuns sobre o tema 

estão relacionadas aos danos e ao incômodo que podem ser causados aos vizinhos no 

momento da execução da obra, tais como danos estruturais causados pela movimentação de 

terra, construção de fundações, retirada de muros de divisa, além dos incômodos sonoros 

causados pela execução da obra. É comum nas leis a atribuição ao profissional responsável 

pela execução da obra a obrigatoriedade de se arcar com o prejuízo material e pela correção 

dos problemas causados aos vizinhos. 

Questões de vizinhança, como o impacto de carga térmica adicional sobre edificações 

vizinhas, comum em edifícios com grandes equipamentos de ar-condicionado, por exemplo, 

não são mencionados, ou em raras exceções, como é o caso de Londrina, há ressalvas 

superficiais para “Equipamentos de transmissão de calor e ondas eletromagnéticas”. Algumas 

cidades apontam para a necessidade de realização do EIV – Estudo de Impacto na vizinhança, 

mas em geral, estão mais relacionados ao aumento no tráfego de veículos. Questões como o 

ofuscamento causado por edifícios com fachadas reflexivas, um problema visual e térmico 

para a vizinhança, também não é considerado em nenhuma lei, embora seja comum em 

grandes cidades. Em Londres, por exemplo, o governo municipal instituiu uma nota aditiva ao 

Plano Diretor, a Planning Advice Note – Solar Glare, de julho de 2017, para regulamentar a 

questão (LONDON, 2017), principalmente após o incidente causado pelo edifício conhecido 

como “Walkie-talkie”, cuja fachada côncava e o alto poder de concentração e reflexão da luz 

solar, foi responsável por danificar o piso de uma loja e derreter partes de um carro 

estacionado em frente à fachada. 

4.2 CONDICIONANTES PARA O CONFORTO AMBIENTAL 

Com a leitura dos trinta Códigos de Obras municipais, além da comparação geral 

baseada nos três aspectos descritos nos itens acima, foi possível elaborar um quadro 
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comparativo mais detalhado (Quadro 10, disponível na página 105), com foco em algumas 

condicionantes relacionadas às relações de vizinhança e ao conforto ambiental dos espaços 

interno das edificações. As condicionantes foram escolhidas a partir da revisão bibliográfica e 

consistiram em: 

• Menção à palavra “conforto”, estabelecendo relação com o desempenho ambiental 

das edificações; 

• Menção sobre o clima da cidade e orientação de fachadas para insolação; 

• Diretrizes para a implantação dos edifícios – recuos mínimos, gabarito; 

• Dimensionamento mínimo (métrico) das aberturas para iluminação e ventilação 

naturais; 

• Área mínima das unidades habitacionais e de seus compartimentos internos; 

• Pé-direito mínimo; 

• Disposições sobre conforto acústico e térmico; 

• Espessura mínima de paredes e pisos; 

• Especificações de materiais; 

• Disposições sobre impacto da edificação no entorno, poluição ambiental e descarte de 

resíduos; 

• Existência de diretrizes sobre eficiência energética; 

• Citação às normas técnicas. 

A visualização geral do quadro, com detalhes das condicionantes pode ser feita no 

Apêndice-A.  

4.2.1 O caso da cidade de São Paulo 

Partindo-se da premissa de que a forma de ocupação do espaço urbano e os tipos de 

edifícios construídos são determinados pelas limitações e permissões impostas pela legislação 

urbanística e pelas práticas do mercado de construção civil, buscou-se, dentro do contexto 

urbano da cidade de São Paulo, verificar o papel das leis na ordenação da ocupação territorial 

direcionada ao conforto ambiental em ambientes internos e externos. Em consideração aos 

apontamentos de Rolnik (1999) de que as leis serviriam como moldes aos desenhos das 

cidades, será traçado um breve histórico da legislação urbanística paulistana em busca de um 

contexto para o entendimento de seu processo de urbanização. 
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4.2.2 Histórico da legislação paulistana 

Será realizada uma breve análise, em ordem cronológica, das leis urbanísticas 

paulistanas, focadas nos mesmos aspectos avaliados nos Códigos de Obras e Edificações dos 

trinta municípios descritos no item anterior com o objetivo de se identificar a supressão ou 

inclusão de índices de desempenho, assim como para se verificar um possível processo de 

simplificação de conteúdos ao longo dos anos, o que justificaria a diferença na qualidade 

construtiva nos edifícios construídos nas diferentes vigências. 

f) Código de Posturas do Município de São Paulo – 1886 

Considerada uma das primeiras leis urbanísticas paulistanas (ROLNIK,1999), o Código 

de Posturas de 1886 trazia disposições sobre saúde pública, manuseio de alimentos, diretrizes 

construtivas como alinhamento das edificações junto às vias, espessura mínima de 30 cm para 

paredes divisas com a frente dos lotes e dimensões de pé-direito. O levantamento de dados 

de Freitas Junior (2008) sobre a legislação paulistana do século XIX aponta que, como o Código 

de Posturas não disciplinava a obrigatoriedade de aberturas para janelas, ainda eram muito 

comuns casas com alcovas. 

 Em 1893, entrou em vigor a lei nº 38 com a finalidade de estabelecer as diretrizes 

para aprovação de plantas para as novas edificações. A lei disciplinou, pela primeira vez, a 

necessidade da existência de aberturas para iluminação e ventilação nos dormitórios. 

Também disciplinou a espessura mínima de paredes, diferenciando-as nos casos de 

construções com dois ou mais pavimentos. 

Seguindo a tendência urbanística francesa, em âmbito estadual foi promulgado, em 

1894, o Código Sanitário que compunha, com outras leis, os instrumentos normativos que 

desenhariam a cidade em rápida expansão. Uma das leis mencionadas por Freitas Junior 

(2008), a lei nº 498/1900, foi importante para o estabelecimento de critérios que impactariam 

o desempenho ambiental das novas edificações: exigia uma área mínima livre interna ao lote 

de, no mínimo, 10m² com largura mínima de 2m para onde as aberturas dos compartimentos 

deveriam ser direcionadas. Essas aberturas deveriam ter, no mínimo, 1/5 da área do piso. 

Ainda que a preocupação com o controle de epidemias tenha motivado a inserção de 

parâmetros mínimos de aberturas nos compartimentos, foram os estudos de insolação mais 

aprofundados feitos pelo engenheiro Alexandre Albuquerque que criaram as bases para o 
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Código de Obras que seria elaborado nos anos seguintes (ALBUQUERQUE, 2006). Os estudos 

de Albuquerque foram inseridos no Ato nº 900/1916, que já trazia um grande avanço com 

relação ao dimensionamento das aberturas, vinculando-as à sua “orientação cardeal”, 

conforme descrição existente na norma. 

  



53 
 

Figura 11 - Representação gráfica – requisitos do Código de Posturas de 1886 

 

Fonte: FREITAS JUNIOR (2008). 
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g) Código de Obras “Arthur Saboya” – Lei 3.427/1929 

Antes da descrição da lei de 1929, deve-se mencionar uma lei específica, que ainda 

não era considerada um Código de Obras, mas que regulamentou a construção de muitos 

edifícios, em especial na região central de São Paulo: a lei nº 2.332/1920. Seu texto já trazia 

limites de alturas de edifícios de acordo com a largura da via pública, exigia a existência de um 

projetista para elaboração das peças que seriam submetidas à aprovação pelo gestor 

municipal e especificava diversos materiais para aplicação nas edificações. Para Rolnik (1999), 

a lei paulistana, que tinha inspiração visível no New York Building Code, favoreceu a 

construção de edificações de alto gabarito no centro da cidade. Freitas Junior (2008), por 

outro lado, aponta que na década de 1920, alguns edifícios foram construídos fora dos limites 

de gabarito impostos pelas legislações vigentes até ali. Era o caso do Edifício Sampaio Moreira, 

localizado na Rua Líbero Badaró e o Edifício Martinelli, na Rua São Bento. O autor indica que, 

da pressão dos proprietários e projetistas pela legalização do aumento dos gabaritos, foi 

criada a lei nº 3.427/1929 – conhecida como “Código Arthur Saboya”, em homenagem a um 

de seus elaboradores. 

Oficialmente o primeiro “Código de Obras” paulistano, um dos grandes avanços da 

nova lei foi a incorporação de diretrizes urbanísticas, ao incluir disposições específicas para 

zoneamento e parcelamento de lotes em uma cidade em ampla expansão. Também se 

destacou por uma preocupação latente no controle e erradicação de cortiços.  

Manteve boa parte das exigências da lei de 1920, em especial relativas às disposições 

especificas das edificações classificadas por tipo de uso, na descrição detalhada de “Materiais 

e alvenarias”, com a especificação básica para os materiais de construção mais comuns e 

exigências técnicas para os elementos construtivos – paredes, coberturas, resistência dos 

materiais, capacidade de carga do concreto, etc. Ainda havia uma preocupação com a estética 

das fachadas, que poderiam ser o motivo de reprovação dos projetos, caso a “Commissão de 

Esthetica” entendesse que a fachada não seguia o “decoro e as regras fundamentais da arte 

de construir” (Art. 146º - Lei 3.427/1929). 

Havia diversas orientações sobre o tamanho dos compartimentos nas habitações 

que, na lei, eram classificados como: “popular”, “residencial”, “apartamento” e “hotel”. As 

áreas e dimensões mínimas das salas e dormitórios variavam de acordo com a classificação 

acima. Nas habitações populares, a área mínima era 10,0m² para um compartimento (sala ou 



55 
 

dormitório) e 8,0m² em caso de dois ou mais. Habitações residenciais deveriam ter 

compartimentos com no mínimo 10,0m², independentemente da quantidade, enquanto 

apartamentos deveriam ter, no mínimo, 16,0m² (se quitinetes) ou 8,0m² por ambiente. Hotéis, 

que ainda eram considerados parte dos usos habitacionais, deveriam ter 10,0m² mínimos 

como área de quarto.  

Com relação à insolação, destaca-se:   

Art. 123º - Nos compartimentos destinados à permanência diurna os raios de sol 
devem oscular, no dia mais curto do ano, dentro da rua, saguão ou corredor: 

a) - plano do piso ou andar térreo, quando sobre eles houver outros pavimentos; 

b) - plano de piso do primeiro andar, quando houver este pavimento. 

Art. 124º - Nos compartimentos destinados à habitação noturna qualquer que 
seja o pavimento em que se achem, devem os raios de sol banhar 
continuamente, no dia mais curto do ano, dentro da rua, área, saguão ou 
corredor, o plano do respectivo piso: 

- durante uma hora, nos edifícios situados nas vias públicas existentes nesta 
data; 

- durante 3 horas para edifícios situados nos bairros que forem abertos desta 
data em diante.”  

 

O Código também descrevia outras condições especiais dos compartimentos 

(aberturas de portas e janelas – se posicionadas nas fachadas ou sobre áreas cobertas, etc.). 

Estabelecia também a relação das aberturas com área de piso e orientação da fachada: 

• 1/8 – localizadas nas fachadas voltadas para o Norte,  

• 1/7 – localizadas nas fachadas voltadas para o Sul  

• 1/6 – voltadas para áreas cobertas que tenham aberturas voltadas para o Norte 

• 1/5 – voltadas para áreas cobertas que tenham aberturas voltadas para o Sul 

Não há menção para aberturas voltadas para leste ou oeste. 

Em suas últimas seções foram incluídas disposições sobre arruamento e arborização 

sob responsabilidade da gestão exclusiva da municipalidade. No caso da arborização, havia 

diversas restrições ao plantio e outras muitas situações para o corte, o que justificaria a 

retirada da vegetação nativa do ambiente em urbanização, ao longo das décadas. 

A vigência do Código Arthur Saboya foi encerrada somente em 1975, sendo o mesmo 

alterado por algumas leis neste período; porém, foi o regulador de grande parte da cidade 

edificada. 
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Uma dessas leis foi a de número 5.261 de 04/07/1957, que estabeleceu valores para 

os coeficientes de aproveitamento dos lotes de acordo com o uso: 

• 6 para edifícios comerciais; 

• 4 para edifícios de habitação coletiva (apartamentos e hotéis). 

A lei também mencionava a exclusão das áreas de garagem da área total construída 

e dava diretrizes sobre a densidade demográfica residencial máxima dos lotes, estabelecida 

em 600 habitantes por hectare; a área mínima da unidade habitacional de 35m² e excluía a 

metragem máxima de 40.000m², vigente até então, para as áreas dos espaços livres de recreio 

público. Aliada ao Código Arthur Saboya, a lei foi fundamental para determinar o desenho 

urbano da cidade, no auge de sua expansão. 

h) Código de Edificações do Município de São Paulo – Lei 8.266/1975 

Embora tenha sido uma evolução do Código Arthur Saboya, sua elaboração deveu-

se, principalmente, à necessidade de desvinculação da atividade edilícia com o zoneamento. 

Freitas Junior (2008) aponta que a desvinculação era necessária, porém, naquele momento, 

surgiram as incoerências entre as leis, sendo que uma contradizia ou se sobrepunha à outra 

em aspectos como as dimensões dos recuos ou permissões de uso em determinada zona.  

A vinculação da implantação com a qualidade urbana ainda estava implícita no 

Código: 

Art. 4º - estas normas regulam a adequada implantação do edifício no lote, visando 
favorecer a estética urbana e assegurar a insolação, iluminação e ventilação dos 
logradouros, dos compartimentos, da própria edificação e dos imóveis vizinhos. 

 

Outra questão foi o crescimento da demanda por disposições específicas para 

segurança contra incêndio após tragédias, como as que ocorreram nos Edifícios Andraus, em 

1972, e Joelma, em 1974, e que marcaram a história da cidade. Foram introduzidas novas 

orientações sobre circulação e segurança, mais rígidas, além de novas disposições sobre 

materiais aplicados nas edificações, podendo-se destacar a preocupação com materiais 

inflamáveis. 

Foram suprimidas as diretrizes para a estética das fachadas, enquanto foram introduzidas as 
ilustrações para auxílio nos cálculos de recuos, gabarito, implantação com indicação das 
faixas livres para insolação, iluminação e ventilação dos compartimentos.   
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Figura 12 – Partes do conteúdo gráfico da Lei 8.266/1975 

 

 
Fonte: (SÃO PAULO, 1975). 
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Os conceitos de tipos de compartimento foram alterados para locais de 

“permanência prolongada”, “permanência transitória”, “especiais” e “sem permanência”, o 

que indicava um novo tipo de abordagem dos usos dos edifícios. Os valores mínimos para as 

áreas dos ambientes passavam a ser vinculados também às larguras mínimas obtidas a partir 

da inserção, nos projetos, de círculos com diâmetros mínimos definidos pela lei. 

As fórmulas para implantação dos edifícios nos lotes foram alteradas, passando a não 

depender mais das larguras das vias. Os recuos passaram a ser definidos por uma relação entre 

altura e o afastamento da própria edificação, no lote: 

As edificações de que trata o item I do artigo 5º (com mais de dois andares) 
deverão atender às seguintes exigências: 
I - Contornando toda a edificação deverá haver, no plano horizontal, uma faixa 
livre cujo perímetro externo manterá sempre um afastamento (A1) da 
edificação, correspondente, pelo menos, a um sétimo da sua altura (H), menos 
3,00m, observado o mínimo de 3,00m. 

 

A lei ilustra a relação através da equação: 

Faixa livre no contorno do lote = A1  >  (H/7-3)  > 3,0m     (1) 

Onde: 

A1 – recuo mínimo 
H – altura do edifício 

 

A necessidade de se construir aberturas voltadas para espaços a céu aberto e a 

vinculação da dimensão dessas aberturas à orientação das fachadas ainda era feita na lei:  

Art. 60 - §3º - Não serão considerados para efeito de insolação, iluminação e 
ventilação de dormitórios, as aberturas voltadas para o Sul cujos planos façam 
ângulo menor que 30º com a direção Leste-Oeste. 
Art. 62 Terão também insolação, iluminação e ventilação suficientes, os 
compartimentos com aberturas voltadas para espaços internos, isto é, para 
outras áreas livres de edificação, com formato, dimensão e posição tais que 
demonstrem que será banhado pelo sol durante uma hora (grifo nosso), no 
mínimo, o plano horizontal do espaço interno, situado a um metro, no máximo, 
acima do nível do piso do compartimento mais baixo da edificação, a ser 
insolado. A demonstração, mediante o emprego do diagrama de sombra, tomará 
por base: 
a) a altura do sol, das 10 às 14 horas do dia mais curto do ano (solstício de 
inverno); 
b) a altura (Hi) da parede mais alta da edificação que forme o espaço interno, 
medida a partir do mencionado plano horizontal, não sendo considerados os 
escalonamentos dos andares. 
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Determinava-se também uma profundidade máxima dos ambientes de três vezes a 

altura do pé-direito, para efeitos de iluminação e ventilação adequadas e aberturas mínimas 

de 1/7 da área do piso (permanência prolongada) ou 0,70m² e 1/10 da área (permanência 

transitória) ou 0,3m². Há, em relação à lei anterior, uma simplificação do critério, que passou 

a adotar a relação entre áreas de piso e aberturas, independente da implantação. No estudo 

da lei de 1975 foi encontrada a primeira menção à necessidade de se promover conforto 

térmico e acústico, obtidos pela adequada utilização e dimensionamento dos componentes 

construtivos e normas oficiais. 

A existência do “diagrama de sombra”, herança dos estudos de insolação de 

Alexandre Albuquerque, e as diversas diretrizes para cálculo das aberturas, indica que havia 

uma preocupação mínima com o desempenho nos ambientes. 

i) Código de Obras de Edificações – 11.228/1992   

A elaboração do novo Código tinha como objetivos separar definitivamente as 

questões edilícias das urbanísticas, além de simplificar a complexidade do texto legal para 

compreensão por todo o corpo técnico responsável pela elaboração de projetos, que alegava 

certa manipulação de conhecimento pelos gestores públicos (FREITAS JUNIOR, 2008). 

É possível perceber, de fato, uma simplificação do texto da lei, tanto por uma divisão 

mais objetiva dos temas abordados em capítulos específicos, como na existência de anexos 

ilustrativos com as definições e cálculos para questões mais técnicas como altura máxima 

permitida dos edifícios, distâncias mínimas de recuos e “faixas livres” (que aumentavam os 

recuos básicos) para iluminação e aeração dos ambientes. 

Questões como “Desempenho”, ainda que não fossem profundamente abordadas, 

ainda eram mencionadas na lei:  

9.1.4-As edificações deverão observar os princípios básicos de conforto, higiene 
e salubridade de forma a não transmitir aos imóveis vizinhos e aos logradouros 
públicos ruídos, vibrações e temperaturas em níveis superiores aos previstos nos 
regulamentos oficiais próprios.  

 

As especificações de materiais que existiam nas leis anteriores foram substituídas 

pela recomendação para que os mesmos fossem “adequados quanto ao isolamento térmico, 

isolamento e condicionamento acústicos, de acordo com as normas técnicas oficiais”, que, 

conforme verificação, ainda não existiam na época.  
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Especificamente sobre a implantação, a lei vinculava o volume do edifício e 

posicionamento no terreno à altura e necessidade de se garantir aeração e insolação nas 

aberturas da fachada, inclusive prevendo o cálculo de reentrâncias nos edifícios com mais de 

9,0m de altura, por meio de regras gráficas (semicírculos) e fórmulas para cálculo desses 

afastamentos. 

Os recuos básicos deveriam seguir as orientações da Lei de Parcelamento, Uso e 

Ocupação do Solo. E as orientações para dimensões mínimas de aberturas (portas e janelas) 

foram mantidas com os mesmos parâmetros do Código anterior, de 1975. 

Reflete o tipo de construções típicas da expansão imobiliária vista na cidade, a partir 

de meados dos anos 2000, que pode ser considerada permissiva em alguns aspectos como, 

por exemplo, o não tratamento diferenciado de fachadas pela orientação, sombreamento 

excessivo da vizinhança, etc. 

j) Código de Obras de Edificações – 16.642/2017 – código vigente 

O novo Código de Obras e Edificações, vigente desde maio de 2017, traz um texto 

principalmente burocrático, sem as diretrizes práticas necessárias para projeto e construção 

das novas edificações. Do artigo 1 ao 72 e do 81 ao 101, o COE trata exclusivamente de pontos 

administrativos, solicitação para emissão de alvarás, licenças, processo de aprovação de 

projetos, penalidades, etc. Somente na Subseção IX inicia-a a abordagem de diretrizes de 

projeto. Não há, porém, nenhuma menção à palavra conforto, nem no texto geral da lei, nem 

nos anexos. A única menção à palavra “desempenho” está relacionada à possibilidade de 

aplicação de soluções técnicas de desempenho igual ou superior às existentes em normas 

técnicas, sem especificar quais as normas ou que tipo de soluções seriam essas. Não há 

também nenhum tipo de abordagem específica a materiais, componentes ou técnicas 

construtivas. 

A supressão do item: “10-IMPLANTAÇÃO, AERAÇÃO E INSOLAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES”, 

que existia na lei anterior, contraria a tendência apontada sobre a necessidade de 

regulamentação formal para o desenho urbano, considerando-se os fatores de influência nos 

índices de conforto urbano em ambientes externos e internos. As orientações sobre 

implantação, insolação e aeração foram simplificadas e separadas em um anexo do texto da 

lei. No que se refere ao projeto de edifícios, a supressão representa a perda de parâmetros 
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mínimos para o posicionamento de aberturas e áreas de recuos adequadas para ventilação e 

iluminação natural dos espaços internos da edificação. 

Ainda sobre a implantação, trata somente de alguns itens pontuais como: 

• Deve-se seguir as disposições do PDE e LPUOS – para recuos; 

• Afastamento em relação aos recursos hídricos, rodovias, ferrovias, linhas de alta tensão. 

• Chanfro de 3,5 m nos cruzamentos, sem exceções; 

• Recuos e posicionamento do edifício no terreno não dependem do volume e posição das 

aberturas (cálculo simples baseado na altura da construção). 

É importante mencionar que o COE vigente não descreve nenhuma recomendação 

para aberturas ou sobre a necessidade da existência delas, exceto quando trata das 

instalações de gás combustível. Desta constatação, pode-se esperar que mesmo a colocação 

de aberturas e o tamanho delas seja de livre escolha do projetista. 

Também não há peças gráficas no Código em vigência, material que, mesmo de forma 

simplificada, fazia parte das versões anteriores da lei. 

Outro ponto de preocupação é não haver diretrizes mínimas voltadas para 

construção de edificações energeticamente eficientes ou que tenham bom desempenho 

ambiental.  

Deve-se fazer uma ressalva: o COE em vigência menciona a necessidade de 

cumprimento de disposições existentes em lei complementar (denominação existente no 

texto do Código), embora não diga qual seria o tipo ou o número desta legislação. Na 

oportunidade obtida com o estudo de caso descrito no item 4.3.1 desta pesquisa, soube-se 

que o documento referenciado seria o Decreto nº 57.776/2017, promulgado logo após o início 

da vigência do COE.  No anexo do decreto, foram inseridos alguns dos parâmetros construtivos 

como, por exemplo, dimensionamento mínimo de ambientes e pé-direito, diretrizes para 

acessibilidade, contando inclusive com quadros e peças gráficas simplificadas, que haviam 

sido subtraídos do Código. Ainda assim, houve uma simplificação nas exigências. 
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Figura 13 – (In)volução da legislação urbanística da cidade de São Paulo 

 
Fonte: Elaboração da autora 

 

4.2.3 Legislação urbanística no contexto mundial 

O interesse pela pesquisa da legislação de outros países tem como objetivo identificar 

a abrangência (nacional, estadual ou municipal), o tipo de abordagem (se prescritiva ou 

baseada no desempenho), o ano de início da vigência e a existência de atualizações, a 

existência de controles ou fiscalização para atendimento dos requisitos existentes nas leis, 

além das disposições gerais relacionadas ao desempenho ambiental dos edifícios. Através da 

comparação de instrumentos legais de localidades distintas, espera-se visualizar algum tipo 

de tendência, além de identificar as melhores práticas aplicadas. 
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A definição dos países, cuja legislação urbanística seria estudada de forma mais 

detalhada seguiu o método de amostragem orientada não probabilística, sugerido por Groat 

e Wang (2013) e foi iniciada através da revisão bibliográfica dos temas relacionados à 

pesquisa. A Figura 14 destaca, no mapa, os países selecionados para aprofundamento da 

pesquisa. 

Figura 14 – Códigos de Edificações analisados 

 
Fonte: Elaboração da autora 

 

Na descrição dos documentos que será apresentada a seguir, foi elaborada uma 

sistematização da legislação europeia no primeiro tópico, uma vez que se percebeu que 

muitas das características dos documentos regulatórios eram similares.  Muitas das 

informações foram obtidas no portal eletrônico da Global Building Performance Network 

(GBPN)20 e estão compiladas no Quadro 4. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
20 Disponível em: http://www.gbpn.org/. Acesso em jun/2018. 

http://www.gbpn.org/
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Quadro 4 - Legislação internacional consultada - resumo 

País Nome Ano  Autoridade responsável Abrangência 

Alemanha 
Energy Conservation Regulations 
(EnEV) 

2009 
Federal Ministry of Transport, Building e 
Urban Development, Federal Ministry of 
Economics and Technology. 

nacional 

Áustria Richtlinie 6 2011 
Austrian Institute of Construction 
Engineering (OIB) e Ministry of 
Economy, Family and Youth. 

nacional 

Dinamarca Building Regulations 10 (BR10) 2011 
Danish Energy Agency (DEA) e Danish 
Enterprise and Construction Authority 

nacional 

França 
Réglementation Thermique - 
RT2012 

2013 
Centre Scientifique des Techniques du 
Batiment, CSTB, e Ministry of 
Sustainable Development and Energy 

nacional 

Inglaterra e 
País de Gales 

The Building Regulations 2010 
Conservation of fuel and power in 
new dwellings (L1A) and in new 
buildings other than dwellings (L2A) 

2010 
Department for Communities and Local 
Government (CLG). 

nacional 

Irlanda 

Building Regulations: Part L 
Conservation of Fuel and Energy: 
Dwellings and Buildings other than 
Dwellings. 

2008 
Department of Environment, Heritage 
and Local Government with the Building 
Regulations Advisory Body (BARB) 

nacional 

Suécia 
Boverket’s Building Regulations, 
BBR18 

2010 
Swedish Board of Housing, Building and 
Planning. 

nacional 

Austrália National Construction Code (NCC) 2016 
 Australian Building Codes Board (ABCB) 
e Australian Building and Construction 
Commission (ABCC) 

nacional 

Canadá 
National Building Code (NBC) 2015 

Canadian Commission on Building and 
Fire Codes (CCBFC) 

nacional 

Ontario Building Code 2012 
Ministry of Municipal Affairs e Housing 
Building and Development Branch. 

provincial 

China 

Design Standard for Energy 
Efficiency in Residential Buildings in 
the Hot Summer and Warm Winter 
Zones 

2003 

Ministry of Construction of the People's 
Republic of China, autorizado pelo 
Institute of Standards and Norms of the 
Ministry of Construction 

nacional 

Hong Kong Building Regulations 2008 
Buildings Department - The Government 
of the Hong Kong Special Administrative 
Region 

nacional 

Cingapura 
Code for Environmental 
Sustainability of Buildings 

2008 
Urban Redevelopment Authority (URA) e 
Building and Construction Authority 
(BCA). 

nacional 

Estados 
Unidos 

Austin Energy Code 2010 Austin City Council municipal 

California Building Code, baseado 
no ICC - International Code Council 

2016 
California Building Standards 
Commission (CBSC) 

estadual 

California Code of Regulations: Title 
24, baseado no IECC - International 
Energy Conservation Code 

2010 
California Building Standards 
Commission (CBSC) 

estadual 

San Francisco Building Code 2010 
San Francisco Department of Building 
Inspection 

municipal 

New York City Building Code 
(NYCBC), 

2014 
NYS Department of State Division of 
Code Enforcement and Administration. 

municipal 

New York City Energy Conservation 
Code (NYCECC), baseado no IECC -
International Energy Conservation 
Code (2009) e ASHRAE 90.1 

2010 
NYS Department of State Division of 
Code Enforcement and Administration. 

estadual 

Índia 
Energy Conservation Building Code 
(ECBC) 

2007 Bureau of Energy Efficiency (BEE) nacional 

Fonte: Elaboração da autora 

http://www.bd.gov.hk/english/index.html
http://www.bd.gov.hk/english/index.html
http://www.bd.gov.hk/english/index.html
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4.2.3.1 Europa 

a) Energy Performance of Building Directive (EPBD) – Diretiva 2002/91 da União Europeia 

Como já mencionado no item 3.3.1, ainda que alguns países na Europa já tivessem 

experiências anteriores à Diretiva 2002/91 com legislações baseadas no desempenho dos 

edifícios, o documento é importante por estabelecer, a todos os seus membros, a 

obrigatoriedade da adoção de metodologia de cálculo do desempenho energético integrado, 

com a aplicação de requisitos mínimos para o desempenho energético, tanto das novas 

edificações, quanto dos grandes edifícios existentes, submetidas a processos de renovação.  

Indica em seus objetivos a Certificação energética dos edifícios e estabelece a necessidade de 

inspeção regular de caldeiras e sistemas de ar-condicionado. Não estabelece critérios 

numéricos, mas descreve os aspectos construtivos que devem ser considerados na 

metodologia, como por exemplo, ventilação natural ou mecânica nos ambientes, 

consideração à posição e orientação dos edifícios, incluindo condições climáticas exteriores, 

adoção de sistemas solares passivos e proteção solar, entre outros itens. 

b) Alemanha 

As edificações da Alemanha são regulamentadas por dois códigos principais: o Código 

de Edificações Federal (German Federal Building Code ou Baugesetzbuch), que disciplina 

questões gerais, em sua maioria urbanísticas, e o Código Energético de Edificações (Energy 

Conservation Regulations - EnEV ou Bauordnungsrecht), de responsabilidade do Ministério do 

Meio Ambiente, Conservação da Natureza e Segurança Nuclear e dos Edifícios21. Este último 

documento trata de questões relacionadas ao consumo de energia e requisitos estruturais e 

técnicos das edificações.  

A primeira regulamentação prescritiva voltada à eficiência energética dos edifícios 

data de 1977. O primeiro código baseado no desempenho entrou em vigor em 2002, após a 

implementação da EPBD - Diretiva 2002/91 da União Europeia (EU, 2002), com as diretrizes 

de desempenho energético dos edifícios a serem adotadas nas legislações. Das primeiras 

versões elaboradas no final da década de 1970 até a versão vigente (mais de 30 anos), cerca 

de 75% do conteúdo original do código energético foi alterado (SCHADE et al., 2013). 

                                                      
21 Disponível em http://www.bmub.bund.de/en/topics/city-housing/urban-development-law/federal-building-
code/ . Acesso em 20/02/2018. 

http://www.bmub.bund.de/en/topics/city-housing/urban-development-law/federal-building-code/
http://www.bmub.bund.de/en/topics/city-housing/urban-development-law/federal-building-code/
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Dentre as disposições existentes no código energético alemão está a necessidade de 

cálculo de valores de consumo de energia primária (em tabelas específicas) para edifícios 

residenciais e não-residenciais. Os cálculos levam em consideração o tipo de envoltória e os 

sistemas de ar-condicionado, aquecimento de água, iluminação (somente em edifícios não 

residenciais) e o uso de energia renovável.  

Na versão em vigência, de 2009, alterações no código, como o estabelecimento de 

testes frequentes em sistemas de ar-condicionado e aquecimento de água por boilers, bem 

como exigências para utilização de sistemas operados com energias renováveis (de 15% a 

50%, dependendo do tipo de tipo de energia) e o estabelecimento de metas para construções 

livres de emissões de carbono até 2020, indicam os avanços da lei alemã frente à maioria dos 

países. 

c) Áustria  

Código baseado no desempenho energético, dispõe de tabela para cálculos para se 

estimar o consumo de energia primária em novos edifícios residenciais e não residenciais e 

nos existentes que passarem por processo de reforma. No caso dos edifícios existentes, os 

valores podem ser de 25 a 38% maiores do que as metas de consumo estabelecidas para os 

edifícios novos e os critérios para avaliação dependem do tipo de sistema de ventilação 

adotado no projeto.  

Sobre o histórico de implantação, os códigos energéticos prescritivos existiam desde 

a década de 1970. O primeiro código nacional baseado no desempenho energético foi 

implantado em 2006. A versão vigente data de 2011 e incluiu padrões para implantação de 

residências com consumo de energia passivo. 

d) Dinamarca 

O primeiro código com requisitos de desempenho energético foi adotado em 1961, 

com indicações de conformidade e normatização técnica incluídas em 1982. Na versão mais 

recente, de 2005, foram incluídas medidas avançadas de gestão como obrigatoriedade de 

simulações computacionais de desempenho, necessidade de inclusão de dados bioclimáticos 

nos cálculos, assim como a possibilidade de calcular usos de energia renovável nos projetos. 

Baseado no desempenho energético, o código vigente tem aplicação apenas para 

novos edifícios, por meio de cálculo de demanda máxima para edifícios residenciais e não 
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residenciais. O cálculo utiliza diversas variáveis relacionados à resistência térmica da 

envoltória, sistemas de aquecimento, resfriamento e, no caso de edifícios não residenciais, o 

sistema de iluminação.  

e) França  

O código francês estabelece padrões rigorosos para consumo limite de energia em 

edifícios residenciais e não residenciais, de acordo com a localidade e gabarito da edificação. 

São necessárias certificações do consumo máximo de energia do projeto, denominado 

coeficiente ‘Cepmax’, que abrange questões de envoltória e os sistemas de condicionamento 

ativo, aquecimento de água, iluminação e sistemas auxiliares. 

Os códigos prescritivos da França entraram em vigência em 1955. Em 2005, a 

legislação passou a ser baseada no desempenho das edificações. Em 2012 a revisão no código 

estabeleceu como meta que os edifícios novos fossem ao menos 40% mais eficientes no 

consumo de energia que os edifícios construídos na vigência normativa anterior. 

Entre os avanços do código, pode-se destacar: a inclusão da necessidade de testes de 

estanqueidade para edifícios residenciais, considerações de projeto bioclimático na 

elaboração de projetos, treinamento extensivo de avaliadores, entre outros. Um dos grandes 

diferenciais do código é a obrigatoriedade, com poucas exceções, da aplicação de sistemas 

com uso de energia renovável em todos os edifícios novos. 

f) Inglaterra e País de Gales 

Embora sejam países distintos, a Inglaterra e o País de Gales compartilham a mesma 

legislação urbanística: The Building Regulations (CLG, 2010). O Código, que foi revisado em 

2010, é dividido em 15 partes, sendo três de grande interesse para a pesquisa: 

• Parte F – Ventilação  

• Parte L – Conservação de energia em residências 

• Parte 7 – Materiais  

O mesmo formato é mantido em todos os cadernos e os conteúdos se destacam de 

outras legislações por conterem na introdução, por exemplo, informações técnicas relevantes 

de cada tema abordado, descrição com ilustrações, além da justificativa para a existência da 
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legislação, apontando a importância de cada sistema específico dentro do contexto do bom 

desempenho da edificação construída. 

Menciona, na “Parte “F”, que a permeabilidade dos edifícios, que permitirá o 

aproveitamento da ventilação natural ou da potencialização da ventilação mecânica, depende 

da qualidade do projeto de arquitetura. Também indica estratégias para a escolha dos 

sistemas de ventilação que devem, em primeiro lugar, considerar o consumo de energia, um 

problema que pode ser agravado ao longo do tempo e com o uso do edifício. Recomenda a 

utilização de sistemas híbridos, que mesclem vários tipos de ventilação ativas (com consumo 

de energia) e passivas (com acionamento mecânico). Este último item está intimamente 

relacionado ao desempenho ambiental já que prevê a combinação de parâmetros para 

aberturas de janelas, orientação das fachadas, aplicação de barreiras para controle solar 

(brises), ventilação e utilização de massa térmica. Ilustra as possibilidades de provisões de 

sistema de ventilação, como pode ser observado na Figura 15.  

 

Figura 15 - Ilustração para tipos de ventilação existente na norma britânica 

Considera também que o sistema de ventilação é 

mais eficiente se puder mesclar operações ativas e 

passivas através da ventilação natural, em especial no 

verão. Não descarta, todavia, os casos em que são 

necessárias vedações eficientes das aberturas para o 

período de inverno.  O documento especifica os volumes 

mínimos para a renovação de ar por ambiente e por tipo 

de uso e define parâmetros de cálculo para 

dimensionamento dos sistemas de ventilação nos projetos 

de novas residências. Também indica estratégias para 

adequação em reformas de edifícios existentes. 

Os códigos baseados no desempenho energético 

estão contidos nas partes L1A e L2A, onde estão descritos 

os itens relacionados ao consumo racional de energia e ao 

controle de emissões de poluentes, nas atividades 

relacionadas à construção de edifícios.  

Fonte: The Building Regulation - Part “F” (CLG, 2010) 
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São dispostos métodos para cálculo dessas variáveis, assim como a quantidade 

emitida de gás carbônico por tipo de material, além de anexos com outros exemplos práticos. 

Há uma certa flexibilidade no código para que o projetista opte por mais de uma solução de 

projeto, baseada em tecnologias de baixo ou zero carbono (LZC), para adequar os resultados 

até a taxa de emissão de poluentes estabelecida como limite. 

A legislação considera que o consumo de energia está especialmente associado à 

demanda por aquecimento do ar e da água nas residências. Também são mencionados como 

pontos de consideração nos projetos a utilização de sistemas de iluminação artificial de baixo 

consumo de energia. 

Os dois países dispunham de recomendações para aplicação de requisitos de 

eficiência energética nas edificações desde 1976. Em 2005 o primeiro código baseado no 

desempenho energético foi aplicado. Em 2010, os CEEE foram revistos, em nível nacional, e 

os requisitos para conservação de energia e desempenho ambiental foram ampliados, 

passando a demandar, para comprovação de atendimento aos parâmetros prescritivos, 

simulações computacionais, a partir de edifícios de referência, cálculos de estanqueidade e 

transmitância térmica, além do estabelecimento de metas para zerar as emissões de carbono 

em novas residências até 2016. As ferramentas disponibilizadas para auxílio nos cálculos eram 

avançadas ao ponto de considerarem algoritmos específicos para permitir ao projetista avaliar 

o uso das tecnologias de baixo ou zero carbono. 

Além do Código de Edificações, um instrumento urbanístico de grande importância e 

que demostra um avanço no contexto da gestão pública urbana é o Plano Diretor de Londres, 

o London Plan (GLA, 2016). Neste plano, uma das questões-chave abordada é a resiliência da 

cidade frente ao cenário previsto para a mudança climática, com previsões para o ano de 

2050. No plano já é estimado um aumento de temperatura urbana que poderá influenciar as 

tomadas de decisões. Também há uma expectativa de aumento de chuvas e de problemas 

críticos correlatos, como é o caso das inundações. Outra preocupação, já mensurada e 

considerada na tomada de decisões de planejamento, é uma possível crise hídrica para os 

próximos anos e a necessidade urgente de escolha por fontes de energia limpa. 

g) Irlanda  

O Código de Edificações dispõe de todas as diretrizes relacionadas à atividade edilícia 

e está dividido em 12 partes, com estrutura similar à lei inglesa. A sessão que trata do 
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desempenho energético das edificações é a “Part L”, que conta com cálculo obrigatório do 

Coeficiente de Desempenho Energético (EPC) e do Coeficiente de Emissão de Carbono (CPC), 

comparados com índices de um edifício de referência. 

A “Part L” está dividida em dois subitens: edifícios residenciais (vigente a partir de 

2011) e não residenciais (vigente a partir de 2008). As recomendações de desempenho 

energético das edificações irlandesas entraram em vigor em 1991. O primeiro código de 

desempenho energético data de 2002, a partir a divulgação da EPBD. A atualização de 2010, 

ainda vigente, incluiu avanços como a obrigatoriedade de simulações computacionais, a 

utilização de coeficiente de transmitância térmica mais baixos, inclusão de requisitos 

bioclimáticos nos cálculos, além do estabelecimento da meta de zerar as emissões de carbono. 

Existem também limitações sobre o total de energia gasto em residências, exigindo-se que as 

novas construções contem com uso de energia renovável. 

As disposições construtivas relacionadas à ventilação e conforto térmico estão 

contidas na “Part F” do COE irlandês. Ao contrário das disposições energéticas baseadas no 

desempenho, as demais diretrizes são prescritivas, tanto para a “Part F”, quanto para as 

outras. 

h) Suécia 

O Código de Edificações, aplicado para todos os tipos de uso, estabelece padrões de 

desempenho energético de acordo com a localização dos edifícios e do tipo de sistemas de 

aquecimento escolhido. Como em outros países da União Europeia, o primeiro código 

baseado no desempenho foi elaborado após a EPBD – Diretiva de 2002, mas já havia 

regulamentações prescritivas no país desde 1946.  

Sua última versão, de 2010, incorporou avanços como a obrigatoriedade de medição 

e controle do consumo de energia pós-ocupação, cálculo de desempenho energético para 

reabilitação de edifícios e preparação e estabelecimento de metas para zerar o consumo de 

energia primária até 2020. Também indica que edifícios com mais de 500m², com uso público, 

forneçam seus dados de consumo de energia. Traz a possibilidade de se abater, do total de 

energia primária consumida, o valor correspondente à geração de energia solar.  
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4.2.3.2 Austrália 

A Austrália possuiu um Código de Edificações de abrangência nacional, o NCC - 

National Construction Code (ABCB, 2011), que regula toda a atividade edilícia do país. A 

formulação do NCC é de responsabilidade da ABCB (Australian Building Codes Board), 

entidade estabelecida através do acordo entre o Governo da Austrália, os Estados e 

Territórios, com coparticipação de todo o setor da construção civil.  

Na gestão do conteúdo no NCC, a ABCB estabelece que o documento tenha sua 

versão principal revisada e atualizada a cada três anos, admitindo que o documento tenha 

aditivos oficiais durante esse período. Todo o processo de alteração do código conta com 

participação pública, um diferencial para a transparência do processo.  

Dividido em três volumes, o documento de maior interesse para a pesquisa é o Volume 

Um, específico para edificações residenciais que, por sua vez, está subdividido em 10 seções. 

Dentre elas, as que merecem destaque são: A sessão F – “Saúde e Amenidades” e a Sessão J 

– “Eficiência Energética. Na primeira seção destacada, são abordados os temas: sistemas 

prediais de proteção às intempéries, sistemas sanitários, altura dos ambientes, iluminação e 

ventilação e proteção acústica. Traz um mapa com as zonas climáticas australianas e os índices 

de umidade do ar, que deverão ser utilizados desde o início do processo de projeto. 

Traz especificações prescritivas sobre dimensões dos ambientes e pé-direito, 

tamanho de aberturas, tabelas com especificações de materiais, componentes e espessuras 

de paredes de acordo com o material escolhido. É muito específico sobre cálculos e medições 

sobre ventilação e qualidade do ar nos ambientes internos, havendo tabelas com as 

quantidades limites de poluentes como monóxido e dióxido de carbono, etc., para serem 

consideradas nas equações. 
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Figura 16 – Mapa de Zonas climáticas na Austrália 

 
Fonte: ABCB (2011). 

 

A seção J, que trata da eficiência energética das edificações, expressa o resultado de 

diversas pesquisas incentivadas pelo governo australiano, como a International Survey of 

Building Energy Codes (2001), para estabelecimento de parâmetros mínimos necessários para 

que os sistemas mecanizados (iluminação, ventilação, ar-condicionado, elétrica, aquecimento 

de água, elevadores) funcionem de acordo com a necessidade dos usuários, porém, com o 

objetivo da redução brusca no consumo de energia. Baseadas no desempenho dos edifícios, 

o método de cálculo de eficiência energética do NCC foi adotado como um elemento 

obrigatório para a aquisição de residências desde 1996 (HATVANI-KOVACS et al., 2018). Estas 

diretrizes voltadas para a eficiência energética, existentes no NCC, colocam a Austrália como 

um dos países pioneiros a normatizar a questão do controle de emissões de CO2 na atmosfera, 

reafirmando as metas do Acordo de Paris para desacelerar o quadro de mudança climática a 

longo prazo.  

Além dos dados existentes na legislação, a ABCB disponibiliza em seu portal na 

internet ferramentas para auxílio na elaboração de projetos, como mapas climáticos, planilhas 
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para cálculo de áreas de fachada envidraçadas e de níveis de iluminação adequados para cada 

tipo de uso (buscando otimizar a eficiência energética dos edifícios)22. 

4.2.3.3 Canadá 

O governo canadense disponibiliza suas diretrizes edilícias gerais, no National 

Building Code – NBC (CCBFC, 2015), que tem uma nova versão publicada aproximadamente a 

cada cinco anos23 (alterada por meio de aditivos à lei durante esse intervalo), no intuito de se 

manter atualizado frente às inovações tecnológicas, principalmente ligadas a sistemas mais 

eficientes no consumo de energia. 

As atualizações do NBC são realizadas pela Canadian Commission on Building and Fire 

Codes (CCBFC), através da integração dos diversos setores da sociedade (indústria da 

construção, profissionais e representantes dos governos federal, estadual e municipal), para 

organizar um sistema de códigos coordenados que, embora sejam resultados de um processo 

cada vez mais complexo, possam ser abrangentes, mas, ao mesmo tempo, práticos e de fácil 

entendimento. Devido à extensão do território canadense e grandes diferenças climáticas, 

cada uma das dez províncias canadenses tem seu Código de Edificações específico, o que não 

impede que exista uma padronização na redação e nivelamento de exigências e 

parametrizações técnicas. 

A província Canadense de Ontario, por exemplo, aborda em seu Código de 

Edificações tanto questões prescritivas específicas para a elaboração de projetos, quanto 

questões de desempenho e eficiência energética.  

Há uma clara preocupação com a questão da proteção contra incêndios, já que quase 

um terço da lei é composta por orientações relacionadas ao tema, que é retomado novamente 

na seção específica sobre edifícios residenciais. No item saúde estão listadas as diretrizes para 

o conforto ambiental, subdivididas em: “condições de conforto interno dos edifícios”, 

“sanitização”, ‘proteção acústica”, “contenção de substâncias perigosas”, “privacidade”, 

“vista para o exterior”. O item também aponta como objetivo básico, compartilhado por todos 

os subitens: limitar a probabilidade de que, como resultado do projeto ou construção de um 

                                                      
22 Dados disponíveis em https://www.abcb.gov.au/, Acesso em 22/09/2017. 
23 Informações disponíveis em https://www.nrc-cnrc.gc.ca/eng/index.html. Acesso em 07/11/2017. 

https://www.abcb.gov.au/
https://www.nrc-cnrc.gc.ca/eng/index.html
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edifício, o usuário seja exposto a um risco inaceitável de doença devido a condições internas 

causadas por desconforto ambiental ou falta de qualidade dos sistemas prediais. 

Com relação à eficiência energética, a província tem um histórico de 

regulamentações que se inicia em 1975. Ao longo dos anos, o documento foi sendo atualizado 

e novas demandas incluídas como a diminuição do coeficiente de transmitância térmica, o 

aumento da exigência pela eficiência certificada de equipamentos e sistemas construtivos, a 

inclusão de diretrizes de desempenho para edifícios residenciais, entre outros. Não traz 

disposições sobre a implantação obrigatória de sistemas que utilizem a energia renovável, 

porém, o uso é incentivado por meio de programas locais. Os valores gerados a partir de 

fontes de energia renovável podem ser abatidos dos custos de energia primária consumida.  

Um dado importante é a indicação da necessidade de que dados climáticos e sísmicos 

sejam considerados nos projetos dos edifícios. Fala também sobre a camada de congelamento 

do solo no inverno. Dentro do mesmo tema, especifica materiais e componentes isolantes 

entre os ambientes externos e internos e o solo, proteção contra vendo, chuva, neve, 

isolamento térmico das estruturas, condensação do vapor e água nas superfícies 

(provenientes da alta umidade e diferença de temperatura interna e externa), o que faz 

sentido se considerado o clima de frio severo em pontos específicos da província.  

4.2.3.4 China 

i) China Continental 

De acordo com Feng et al. (2015), a China é responsável por grande parte das 

emissões de gás de efeito estufa na atmosfera em nível mundial, tendo grande 

responsabilidade pela gestão e controle dessa emissão. A partir desta preocupação e com 

perspectivas de crescimento da população urbana chinesa, que ainda hoje representa menos 

da metade da população total (cerca de 45%, de acordo com Ng e Ren (2018), desde a 

conclusão da Cúpula Climática de 2014 em Nova York e da 21ª Conferência das Partes (COP21), 

que firmou o Acordo de Paris, a China vem avançando ativamente em suas políticas nacionais 

de mitigação e adaptação à mudança climática (NG e REN, 2018). 

Outro estudo de Ng e Ren (2017) informa que foi em 2012 que a China publicou seu 

“National Plan on Climate Change – 2014-2020”, que abordava, pela primeira vez, políticas 

públicas relacionadas com o clima urbano como a prevenção ao estresse térmico e 
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estabelecendo diretrizes de projeto de edifícios alinhados com o clima urbano, além da 

provisão de espaços urbanos abertos, vegetação e corpos hídricos para minimização de ilhas 

de calor e eventos climáticos extremos. Ainda em 2014 foi aprovado o Design Standard for 

Thermal Environment of Urban Residential Areas24 que especificava que o efeito da ilha de 

calor deveria estar limitado a 1,5°C. 

Em maio de 2015, o Plano Diretor da China foi atualizado com a inclusão de 

especificações técnicas para demonstração da viabilidade climática dos projetos. O 

documento foi importante por elencar diversos pontos que deveriam ser levados em 

consideração pelos gestores públicos no planejamento das diferentes escalas urbanas, como 

a inclusão do fator ventilação no desenho urbano ao se considerar a direção dos ventos, por 

exemplo, além dos fatores temperatura e umidade do ar, poluição atmosférica, além de 

avaliar o nível de conforto térmico dos usuários de edifícios, dados que até então não 

entravam no planejamento (NG e REN, 2017). 

Com relação ao clima, o código chinês contém disposições sobre as etapas de projeto, 

construção e operação dos edifícios, além de estarem divididos de acordo com cinco zonas 

climáticas, como ilustrado na Figura 17, sendo, do ponto de vista da ocupação urbana, as três 

principais: Hot Summer and Warm Winter, região mais ao sul do país em que verão e inverno 

são quentes e úmidos; Cold and Severe Cold, a região de clima frio mais severo ao norte do 

país, dividida em cinco zonas bioclimáticas, e Hot Summer and Cold Winter. Há também 

normatização específica para os edifícios públicos, sem diferenciação climática. Em 

consideração ao tema da pesquisa, serão analisadas, neste momento, somente as disposições 

relativas à região do país de clima quente e úmido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
24 Na tradução livre: “Padrão de Projeto para Ambiente Térmico de Áreas Residenciais Urbanas” 
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Figura 17 - Mapa de zonas climáticas na China 

 

Fonte: WU et al (2019). 

 

O código da região HSWW foi o documento normativo pioneiro no país a estabelecer 

a meta de redução de 50% no consumo anual de energia dos sistemas de ar-condicionado em 

2003, ano de sua publicação. Como alternativas à climatização ativa, dispõe de diretrizes para 

ventilação natural, sombreamento de fachadas e tamanho de aberturas de acordo com a 

orientação das fachadas. Embora não seja obrigatória, há um incentivo à utilização de fontes 

de energia renováveis nos sistemas prediais, especialmente, nos residenciais.  

Ng e Ren (2018) alertam, porém, que devido à a estrutura burocrática 

intergovernamental chinesa e a falta de uma legislação específica para monitorar o 

desempenho dos planos de adaptação às mudanças climáticas, é muito difícil mensurar, 

garantir a implantação e supervisionar as estratégias determinadas por estes planos, nas 

diferentes regiões. 

j) Hong Kong 

Como uma população altamente adensada na região central, são até 4.800 hab/ha 

em uma área delimitada por algumas quadras (CHENG, 2010a), Hong Kong é um dos exemplos 
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mais emblemáticos de como regulamentações urbanísticas omissas em relação às exigências 

edilícias podem resultar em caos urbano mediante um problema grave de saúde pública. 

Território administrativo da Inglaterra até 1997, Hong Kong manteve em seus antigos Planos 

Diretores, a exemplo da legislação inglesa, diretrizes edilícias específicas para atendimento de 

índices mínimos para o conforto ambiental. Houve, porém, como descreve NG (2004a), um 

afrouxamento, a partir de 1959, de exigências como o tamanho mínimo para as aberturas, 

que viriam a redesenhar o cenário construtivo futuro daquela metrópole.  De acordo do os 

estudos de NG (2004a), o Código de Edificações de 1962 permitiu, por exemplo, a dispensa de 

janelas em cozinhas, enquanto a atualização da lei em 1987, liberou o gabarito e os tamanhos 

mínimos de aberturas condicionados às larguras das vias. Isso permitiu a construções de 

edifícios residenciais de altíssimo gabarito com inúmeros micro apartamentos por andar 

dotados de ambientes sem aberturas suficientes para que houvesse iluminação e ventilação 

naturais adequadas. A consequência catastrófica do modelo urbano construído em Hong Kong 

teve seu ápice em 2003, através da rápida disseminação de uma grave epidemia respiratória 

conhecida como SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome). A epidemia, que se espalhou para 

outras cidades no sudeste asiático, chegando inclusive ao Canadá, foi responsável por pelo 

menos 900 mortes e se tornou referência para o replanejamento urbanístico de diversas 

cidades no mundo (NG, 2015).  

Deve-se ressaltar que o Código de Edificações de Hong Kong, faz parte da chamada 

“Lei Básica”, implementado com a devolução do território pela Inglaterra à China em 199725. 

A lei, que é separada por capítulos temáticos, concentra toda a legislação vigente no território 

especial, sendo que cada um destes capítulos pode ser atualizado e ter subitens incluídos a 

qualquer tempo, de forma independente dos demais. O capítulo específico para a legislação 

urbanística é o 123 – Building Ordinance que, por sua vez está subdividido em 16 partes (da 

Parte A à Parte P) e que instituem desde as regras administrativas gerais até as disposições 

construtivas (código de obras) de zoneamento, sistemas prediais, elevadores, 

armazenamento de substâncias químicas, até as partes recém-incluídas relativas à eficiência 

energética das edificações e sistemas.  

                                                      
25 Como parte do tratado firmado entre Grã-Bretanha e China após as duas Guerras do Ópio, que estabeleceu 

que a ilha de Hong Kong e parte da península de Kowloon ficariam sob administração inglesa por 99 anos (de 
1898 a 1997). 
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As diretrizes gerais relacionadas à eficiência energética estão descritas no capítulo 

123M, o Building (Energy Efficiency) Regulations, implementado em 2012. Esta 

regulamentação também é subdividida em volumes, partes anexas à legislação, chamadas de 

Codes of Practice (códigos de práticas), de acordo com os sistemas prediais específicos 

(elétrica, hidráulica, ar-condicionado e iluminação, entre outros). Cada volume contém seções 

prescritivas e uma seção final voltada à diretrizes e avaliações baseadas no desempenho. Todo 

o detalhamento dos requisitos que serão exigidos nas duas abordagens é feito no Apêndice 

da Lei: há uma descrição sobre a metodologia, as diferenças limites no cálculo de orçamentos 

entre as duas abordagens (no caso o limite é de 15%), além de adiantar quais são os dados a 

serem considerados nas simulações, como, por exemplo, dados climáticos, rotinas de 

operação, existência de fontes de energia renovável, etc. 

O projetista pode optar por qual dos métodos o projeto será realizado, contudo, o 

código exige que na abordagem baseada no desempenho deve-se garantir que os parâmetros 

prescritivos também sejam atendidos.  

As seções prescritivas trazem um texto simples e complementam o Código de Obras 

tradicional, além de parametrizarem alguns dos resultados de desempenho definidos na 

segunda parte da legislação, como é possível observar no Quadro 5, que traz um exemplo de 

quadro com orientações prescritivas para operação de sistema de ar-condicionado: 

 

Quadro 5 - Parâmetros prescritivos contidos no Code of Practice de Hong Kong 

 
Fonte: HONG KONG (2015) 
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O código indica como propósitos da abordagem baseada no desempenho:  

(a) reduzir o consumo de energia no edifício projetado através do foco em seu consumo total 

de energia e na adoção de requisitos básicos de eficiência energética; e  

(b) fornecer uma abordagem alternativa para o cumprimento integral dos requisitos de 

eficiência energética apresentados nas seções prescritivas. 

Também se define o que deverá ser modelado para a simulação, como o “envelope” 

do edifício, neste caso específico, os sistemas de iluminação, ar-condicionado, etc. além de 

alertar sobre o que pode ser desconsiderado na modelagem por serem itens irrelevantes para 

os resultados. Traz parâmetros também para input de dados para modelagens de todo o 

edifício ou se somente alguns ambientes, além de indicar em tabelas específicas, como 

exemplificado no Quadro 6, quais são os parâmetros prescritivos de referência para as 

simulações. 

Quadro 6 - Indicação de parâmetros baseados no desempenho 

 
Fonte: HONG KONG (2015) 
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Os resultados obtidos da simulação devem ser obtidos a partir de um programa que 

atenda aos requisitos da norma ASHRAE 140 e a validação é feita através da análise dos dados 

simulados e da comparação com um edifício de referência (padrão para este tipo de método). 

O código disponibiliza também, os modelos de formulários que devem ser obtidos a partir da 

simulação para comprovação dos requisitos construtivos junto à autoridade edilícia. 

Vale ressaltar que muitos dos parâmetros que serão avaliados, foram determinados 

nas seções prescritivas do código e, ainda que muitos dos valores ainda estejam “amarrados” 

pela determinação da lei, será nas simulações que esses valores poderão ser realmente 

testados e avaliados como adequados para o tipo específico de edifício (comercial, residencial 

ou edifícios públicos), sob as condições específicas locais de implantação e clima. A chance em 

se alcançar bons resultados voltados para a eficiência energética são muito maiores do que a 

prescrição de valores como parâmetro único de projeto. 

4.2.3.5 Cingapura 

Denominado Code for Environmental Sustainability of Buildings, o documento foi 

implementado em 2008, apresenta disposições de aplicação prescritiva e é obrigatório para 

novos edifícios residenciais e não residências com mais de 2.000m² de área construída. Para 

atendimento aos critérios de desempenho energético, existem algumas opções de soluções 

tecnológicas a serem aplicadas que somam pontos contabilizados ao final do projeto. A ideia 

é dar a opção de escolha ao projetista para definição da melhor alternativa voltada à 

eficiência.  

Cada edifício deve obter, no mínimo, 50 pontos, definidos por critérios existentes no 

código para sua aprovação. Um exemplo de pontuação é a incorporação de sistemas que 

utilizem energia renovável, que garante 20 pontos para o projeto.  

Alguns requerimentos relativos ao desempenho térmico da envoltória, eficiência dos 

sistemas de ar condicionado, iluminação, ventilação, são obrigatórios para todos os tipos de 

usos. Existem diretrizes para projeto, forma e orientação do edifício, resfriamento passivo, 

ventilação natural, entre outros. 
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4.2.3.6 Estados Unidos 

No caso dos Estados Unidos, como há uma autonomia administrativa maior entre os 

estados federativos, existem os COE e CEEE com abrangência estadual e municipal. Não existe 

um código único federal, embora a estrutura da legislação siga os modelos de legislação 

formulados pelo International Code Council (ICC)26 e, por este motivo, mesmo entre diferentes 

estados, o texto da lei, em sua maioria, é similar. O ICC é responsável pela elaboração e 

disponibilização de outros códigos como o International Energy Conservation Code, 

documento de interesse da pesquisa. 

Sobre os códigos energéticos americanos e, antecipando a breve descrição existente 

a seguir, vale mencionar que, embora abordem muitas questões fundamentais para 

conservação e redução do consumo de energia, um dos grandes desafios do país ainda é a 

adoção de fontes de energia renovável em larga escala que, segundo afirmação da GBPN27, 

dependeria da indicação mandatória na legislação para ser efetivamente considerada.  

Para análise inicial, foram selecionadas três cidades: Austin, Nova Iorque e São 

Francisco. As três cidades têm códigos vigentes de abrangência municipal. Em São Francisco, 

o código municipal é baseado no documento que tem abrangência estadual (California 

Building Code), fazendo inclusões de natureza administrativa, específicas da cidade, conforme 

justificativa existente na legislação (SFDBI, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
26 Segundo informações do ICC, os códigos foram elaborados para serem a base da legislação urbanística em todo o 

território norte-americano, tendo a utilização estendida a outros países. Informações obtidas em: 
https://www.iccsafe.org/codes-tech-support/codes/2015-i-codes/ibc/. Acesso em 21/09/2017. 

27 Disponível em https://www.iccsafe.org/. Acesso em 21/09/2017.  

https://www.iccsafe.org/codes-tech-support/codes/2015-i-codes/ibc/
https://www.iccsafe.org/
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Figura 18 - Abrangência do Código de Edificações (esq.) e Código Energético de Edificações (dir.) - EUA 

Fonte: ICC (2016) 

 

k) TEXAS – Cidade de Austin 

Austin foi o primeiro estado americano a adotar regulamentações relativas à 

eficiência energética nos edifícios, já em 1970.  O código de energia vigente, ainda que siga o 

documento base da IECC e da ASHRAE, inclui diversas disposições específicas de sua 

localidade. A conformidade dos edifícios pode ser atestada com a verificação dos requisitos 

indicados no código ou por simulações computacionais por meio de dados de edifícios de 

referência. O código de edificações da cidade de Austin aponta vários incentivos às 

“construções verdes” com requisitos que variam com a localização, zoneamento e tipo de 

construção. Os padrões de construção dependem dos sistemas Austin Energy Green Building 

Rating e da certificação LEED, podendo ser certificados por qualquer um dos sistemas. 

l) NOVA IORQUE – Cidade de Nova Iorque 

O Código de edificações aborda as mesmas questões prescritas básicas das demais 

leis, porém, é muito mais enfático nas exigências relacionadas à prevenção de cenários de 

catástrofes naturais e ataques terroristas, a exemplo do 11 de setembro e do furacão Katrina, 

considerados os mais impactantes no contexto de prejuízo financeiro à região.  

Contém uma descrição detalhada dos tipos de materiais e componentes permitidos 

para aplicação em edifícios, porém, direcionados à preocupação da proteção contra incêndios. 

Assim como os demais códigos, também orienta sobre ventilação e iluminação, mas não faz 

exigências para que sejam naturais. As exigências estão mais relacionadas à necessidade de 
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sistemas prediais que tenham autonomia para funcionamento por um determinado período, 

sem depender da rede de abastecimento pública. Para edifícios comerciais, por exemplo, há 

disposições para garantia da instalação de geradores de energia, sem restrições para o tipo de 

combustível, o que o difere do código da Califórnia, que será abordado a seguir, muito mais 

preocupado com a gestão da eficiência energética das edificações. 

As primeiras regulamentações relativas à eficiência energética foram implementadas 

em 1989. O primeiro CEEE está em vigência desde 2009 e é mais restritivo em relação aos 

documentos anteriores, trazendo exigências como a divulgação de certificados de eficiência 

energética dos edifícios, como certificações LEED para edifícios de grande porte, realização de 

auditorias periódicas e obrigatoriedade de comissionamento pré-ocupação para edifícios 

comerciais e residenciais multifamiliares. Como a utilização de fontes de energia renováveis 

não é mandatória, somente uma parcela das construções utiliza, em geral, geradores de 

energia solar. A maioria dos edifícios ainda depende de geradores movidos a combustíveis 

fósseis como o diesel. 

m) CALIFÓRNIA – Cidade de São Francisco 

O caso da Califórnia é atípico: o COE estadual segue a base comum do ICC, mas 

elaborou um código energético com base própria, denominado Cal Green, justificado pela 

existência de um núcleo de estudos bastante avançado, desde a década de 1980, liderado pelo 

Professor Peter Bosselmann, em Berkeley – Universidade da Califórnia, que foi fundamental 

para a redefinição do traçado urbano da cidade de São Francisco, além de tornar o estado um 

dos pioneiros no tratamento de questões de desempenho ambiental e eficiência energética. 

A partir de experimentos-modelo e simulações computacionais, foi mensurado como 

o crescimento imobiliário desordenado do plano urbanístico gradualmente pioraria a 

qualidade ambiental em muitas das áreas-chave de São Francisco. Uma das características 

mais evidentes da falta de planejamento era a diminuição da porcentagem de áreas verdes, 

pela construção de edifícios que não seguiam padrão de altura ou implantação. A discussão 

culminou em um referendo onde a maioria da população recusou a manutenção daquele 

modelo urbanístico, o que resultou no novo Urban Design Plan de 1985. A nova 

regulamentação limitava a altura dos novos edifícios, exigindo testes em túnel de vento que 

comprovassem que a edificação não aumentaria a velocidade do vento em seu entorno. O 

resultado foi a manutenção dos arranha-céus existentes no centro da cidade, 
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majoritariamente comerciais, o estabelecimento de gabaritos máximos para os novos edifícios 

nas quadras limítrofes ao centro da cidade, que deveriam ser escalonados, para melhoria nos 

períodos de incidência de sol nos períodos críticos do ano em parques e demais áreas públicas 

(GEHL, 2015). 

Em âmbito municipal, houve um esforço do governo de São Francisco para a 

elaboração de um código único específico, que unisse os textos de três códigos estaduais: 

California Building Code, California Green Building Standards Code e California Residential 

Code. Na prática, as diretrizes técnicas dos códigos estaduais foram mantidas, havendo a 

inclusão de orientações administrativas específicas. As versões vigentes das leis estaduais 

datam de 2010, porém, já existem alterações incluídas em 2016. No caso do CEEE, as 

alterações realizadas tornaram-no mais rígido para questões como a perda de eficiência pelo 

tempo de uso dos edifícios, a aplicação de jurisdições locais para aumento dos índices de 

eficiência dos sistemas, incentivos para construção de edifícios preparados para utilização de 

energia solar, certificações, entre outros. Aborda também questões orçamentárias, 

relacionadas ao consumo de energia, vinculando o desempenho à redução de gastos, além de 

trazer disposições técnicas.  

4.2.3.7 Índia  

O setor de construção civil é o grande impulsionador da economia indiana. Grande 

parte dos novos edifícios comerciais e residenciais são equipados com ar-condicionado 

(EVANS et al., 2009a), o que representará um grande desafio para o futuro energético do país. 

A Índia tem em vigência 3 códigos de edificações: 

- National Building Code (NBC), com os modelos técnicos/construtivos básicos a serem 

adotados por todos os setores da construção civil, em âmbito nacional, além de 

disposições gerais e específicas sobre a atividade edilícia. Menciona diretrizes 

prescritivas sobre eficiência energética, porém, este não é o foco do documento. 

- Energy Conservation Building Code (ECBC), cuja adoção é voluntária em âmbito nacional, 

porém, que se torna obrigatório ao ser adotado como a regulamentação oficial em 

âmbito estadual. É específico para a redução de consumo de energia e índices para 

cálculo do desempenho energético das edificações, por ter sido elaborado por 

especialistas, inclusive membros da ASHRAE 90.1.  
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- Environment Impact Assessment and Clearance (EIA) - Avaliação de Impacto Ambiental. 

Construtores e empreendedores precisam obter uma autorização de EIA antes da 

construção. 

O Código Energético é restrito aos edifícios comerciais. Baseado na ASHRAE 90:1, 

porém, foi adaptado para as diversas condições climáticas indianas. O desempenho 

energético é determinado de acordo com requisitos de materiais de envoltória e 

recomendação para sistemas de ar-condicionado, iluminação, aquecimento de água e 

sistemas auxiliares. Permite padrões prescritivos ou simulações computacionais para 

certificação de atendimento às exigências básicas.  
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4.3 ESTUDO DE CASO 

4.3.1 Análise prática do processo de aprovação de projetos na Prefeitura de São Paulo 

Com o início da vigência da Lei 16.642/2017, que instituiu o COE de São Paulo, 

algumas alterações foram feitas nos processos para solicitação de aprovações de projetos. Os 

processos passaram a ser totalmente eletrônicos, desde o envio de documentos e peças 

gráficas em formato digital, até o acompanhamento, recepção de notificações, conhecidas 

como “Comunique-se” e respostas às solicitações. 

Houve a centralização da informação em um portal de acesso que fica disponível 

durante a tramitação do processo, aos responsáveis técnicos pela elaboração do projeto, 

proprietários do imóvel e técnicos que farão a análise do pedido em nome do órgão público. 

O portal, cuja identidade gráfica pode ser observada na Figura 19, é conhecido como SLCE – 

Sistema de Licenciamento Eletrônico. 

 

Figura 19 – Tela Sistema de Licenciamento Eletrônico - SLCE 

 

Fonte: Prefeitura de São Paulo. Disponível em https://slce.prefeitura.sp.gov.br/. Último acesso em 22/02/2019. 

 

Dentro do novo modelo, foi estabelecido, pelo órgão municipal, um fluxograma, 

conforme Figura 20, com as etapas do processo eletrônico de aprovação de projetos.  

https://slce.prefeitura.sp.gov.br/
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Figura 20 - Fluxograma do processo de aprovação de projetos da Prefeitura de São Paulo 

 
Fonte: Prefeitura de São Paulo. Disponível em https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/    

planejamento/arquivos/manual%20slc.pdf. Acesso em 08/08/2017.  

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/%20%20%20%20planejamento/arquivos/manual%20slc.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/%20%20%20%20planejamento/arquivos/manual%20slc.pdf
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Uma das justificativas para a simplificação das exigências no COE foi a prometida 

racionalização e agilização do processo, com a redução na quantidade de documentos exigidos 

para as aprovações (SECSP, 2017)28. Para melhoria na fluidez dos processos, as plantas para 

aprovação deixaram de exigir detalhes como a divisão interna dos ambientes e indicação dos 

locais e dimensões das aberturas. De forma resumida, o novo padrão imposto passou a prever 

apenas as projeções das paredes limites das edificações.  

A contrapartida definida para a flexibilização de exigências técnicas foi, de acordo 

com a agência de comunicações da Prefeitura de São Paulo: “a definição clara de quais são as 

obrigações do Poder Público, do proprietário do empreendimento e do responsável técnico 

pelo projeto e pela execução da obra” (SECSP, 2017). Na prática, no momento da inclusão 

eletrônica da solicitação inicial, o responsável técnico pelo projeto confirma sua 

responsabilidade integral sobre a adequação dos ambientes internos. 

Conciliando o tema da pesquisa com uma oportunidade profissional real, foi possível 

submeter um projeto para Alvará de Aprovação e Execução para Residência Unifamiliar, 

através do sistema eletrônico da Prefeitura, dentro dos novos moldes do COE em vigência.  

Foram feitas quatro consultas prévias em subprefeituras e na Secretaria Municipal 

de Urbanismo e Licenciamento (SMUL), na fase de elaboração do projeto. O arquivo com os 

padrões de peças gráficas, fornecido no último atendimento, foi seguido e, o processo, 

formalmente iniciado em 22/12/2017.  

Em 23/04/2018, ou seja, quatro meses após o início do processo - prazo limite 

estabelecido pelo COE para resposta do órgão municipal, houve atualização do processo com 

o envio do “Comunique-se nº 01”. O documento apontou uma crítica sobre a não 

adequabilidade do padrão de apresentação das peças gráficas (cujo padrão anterior fora 

disponibilizado pela mesma Secretaria), além da solicitação para fornecimento de um parecer 

favorável à construção, a ser emitido pelo Comando da Aeronáutica (COMAER), uma vez que 

o projeto está inserido em área de influência de um aeroporto. 

Em nenhum documento formal ou nas consultas técnicas prévias foi mencionada 

esta exigência, que poderia ter sido requerida com antecedência. Na ocasião do 

preenchimento do processo eletrônico, há uma opção para confirmação, em formato “Sim” 

ou “Não” para a necessidade de processo junto ao COMAER, porém, como não há descrições 

                                                      
28 Disponível em http://www.capital.sp.gov.br/noticia/novo-codigo-de-obras-vai-simplificar-licenciamento-de-

empreendimentos-em-sp. Consulta em 03/10/2017 

http://www.capital.sp.gov.br/noticia/novo-codigo-de-obras-vai-simplificar-licenciamento-de-empreendimentos-em-sp
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/novo-codigo-de-obras-vai-simplificar-licenciamento-de-empreendimentos-em-sp
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ou orientações adicionais relacionada à demanda, o processo pode ser submetido à aprovação 

sem tal atendimento.  

Na mesma data em que a notificação da SMUL foi recebida, o projeto foi submetido 

à pré-análise do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA) do COMAER. Como o 

prazo exigido pela Aeronáutica era superior ao limite para resposta do “Comunique-se nº 01”, 

foi solicitada a prorrogação do prazo do documento (alterado então para “Comunique-se nº 

02), para que fosse possível remeter o documento faltante e corrigir erros apontados nas 

peças gráficas. 

Ressalta-se que o prazo máximo para resposta ao “Comunique-se”, estabelecido 

pelo órgão municipal ao requerente, é de trinta dias, sob pena de indeferimento do processo.  

A análise do processo e retorno pelo mesmo órgão, por outro lado, não tem prazo limite 

estabelecido, exceto no caso da primeira comunicação que deve ser retornada ao requerente 

em até 120 dias, como estabelece o COE (SÃO PAULO, 2017).  

Mesmo com o requerimento tempestivo à Aeronáutica, o retorno favorável à 

construção foi recebido após o atendimento ao “Comunique-se nº 02”. Foi realizada, 

mediante solicitação formal no processo, a emissão de uma terceira comunicação, recebida 

em 12/09/2018, 67 dias após o atendimento anterior. Antes do atendimento do “Comunique-

se nº 03”, nova visita técnica entre responsável da prefeitura e responsável técnico do projeto 

foi realizada, momento em que foi feita a análise de todo o material disponibilizado para 

verificação de pendências. Sem indicação de novos problemas no projeto, o documento foi 

respondido em 14/09/2018, antes da expiração de seu prazo. O processo, no entanto, parou 

de avançar.  

Deve-se ressaltar que só é possível contato e agendamentos para atendimentos 

técnicos com os responsáveis pela análise na Prefeitura enquanto o “Comunique-se” estiver 

em fase de vigência (aberto para atendimento). Após seu atendimento, o processo permanece 

com a situação de “em análise” e o sistema impede novos agendamentos ou contato com a 

equipe técnica. É impossível conseguir qualquer informação sobre o andamento do processo. 

Em 31/01/2019, que indica mais de quatro meses após a resposta enviada em 

setembro de 2018, houve notificação sobre um “Comunique-se Complementar”. Dentre as 

requisições feitas pelo técnico estavam correções em informações que haviam sido orientadas 

na comunicação anterior, inclusão de notas relativas à atendimento de leis promulgadas em 

2018, posterior à submissão do pedido de Alvará, além de correções de informações de Taxa 
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de Ocupação, por exemplo, calculadas e recalculadas e que estavam corretas. A resposta à 

comunicação foi realizada em 01/03/2019, dentro do prazo estabelecido pelo órgão 

municipal. 

Somente em 19/06/2019, foi recebida a resposta sobre o deferimento da solicitação. 

Não se deve esquecer, contudo, que desde o início do processo, apesar de documentos 

faltantes e erros a serem corrigidos, o retorno da autoridade técnica às análises entre as 

comunicações foi superior a qualquer expectativa pessimista para um processo moroso.  

Foram necessários mais de 540 dias para que um projeto de residência unifamiliar muito 

simples, que praticamente aponta apenas a volumetria da edificação, tanto nas plantas 

quanto nos cortes, recebesse aprovação para início da construção. 
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Figura 21 - Resumo do Processo submetido à Prefeitura de São Paulo, com início em 22/12/2017 e 
deferimento em 19/06/2019 

 
Fonte: SLCE. Consulta feita em 07/02/2019.  
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4.4 SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL  

A partir da leitura dos códigos baseados no desempenho, utilizados nos países 

europeus, por exemplo, já é possível supor que a aplicação desse modelo na cidade de São 

Paulo poderia representar grandes avanços com relação à construção de edifícios mais 

eficientes e com índices de conforto térmico e luminoso mais adequados aos usuários. A 

implementação deste modelo, por outro lado, considerando-se a tendência histórica de 

simplificação do COE paulistano, enfrentaria tantos entraves técnicos e burocráticos, que a 

opção para simulação computacional neste trabalho ficou restrita a um cenário de 

implantação mais simples e realista, baseado somente no estabelecimento de alguns 

parâmetros prescritivos. 

Sendo assim, neste trabalho, o objetivo da simulação computacional foi testar se a 

variação de características construtivas, ainda que forma prescritiva, tais como aumento nas 

dimensões de aberturas para ventilação e iluminação, bem como, a orientação solar alinhada 

com as características climáticas locais, que poderiam ser fixados na legislação urbanística, 

traria algum impacto no desempenho térmico e luminoso dos ambientes construídos.  

Para a construção da base de dados empíricos para as simulações computacionais, 

foram construídos modelos 3D a partir de estudos de caso reais, incluindo padrões de projeto, 

materialidade e ocupação considerados representativos de unidades residenciais em São 

Paulo. Para esta etapa, contou-se com o apoio de outras pesquisas em andamento sobre 

desempenho térmico de edifícios residenciais no Laboratório de Conforto Ambiental e 

Eficiência Energética (LABAUT) da FAU-USP, que já tinham levantamentos correlatos e 

modelos calibrados por meio de medições em campo (ALVES, 2019).  

4.4.1 Desempenho térmico 

Os estudos computacionais para desempenho térmico foram realizados através do 

modelo TAS (Thermal Analisys Software), da EDSL (Environmental Design Solutions Ltd), cuja 

licença para utilização acadêmica foi adquirida por meio do projeto FAPESP 2016/02825-5, do 

qual este mestrado faz parte.  

Através da construção de ambientes em 3D e atribuição de características 

paramétricas para os elementos construtivos, como características dos materiais, espessuras 
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de paredes, tipos e dimensões de aberturas, o TAS faz uma simulação dinâmica do 

comportamento térmico do espaço modelado. Os resultados são fornecidos em intervalos de 

1 (uma) hora para o período de 365 dias do ano e podem ser exportados para tabelas de dados 

do Microsoft Excel. 

A confiabilidade das simulações também depende da utilização de arquivos 

climáticos capazes de reproduzir, ao máximo, a variação climática típica de uma localidade, 

contando, sempre que possível, com a calibração de dados realizada a partir de medições de 

campo29. O arquivo climático utilizado na pesquisa foi elaborado pelo Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais (INPE) e o Laboratório de Energia Solar da Universidade Federal de Santa 

Catarina (LABSOLAR/UFSC)30 através do projeto Solar and Wind Energy Resource Assessment 

(SWERA), que disponibilizou arquivos climáticos “TMY” - Test Meteorological Year31 para 20 

cidades brasileiras. Os dados relativos à cidade de São Paulo, compilados no arquivo, foram 

coletados na estação do Aeroporto de Congonhas, para o ano base de 1984 (ALVES, 2019), o 

mais recente TMY disponível até o momento. 

Dentre os dados de saída das simulações do TAS, foram obtidos os valores para: 

 

• Temperaturas médias externas (°C); 

• Temperaturas de bulbo seco internas (°C); 

• Temperaturas médias radiantes internas (°C). 

 

Tais variáveis serão utilizadas para cálculo da temperatura operativa (TOp). Segundo 

a norma ISO 7726 (1998), a TOp simula um cenário ideal em que a temperatura uniforme de 

um recinto é equivalente à mesma que um ocupante trocaria em um ambiente real, não 

uniforme, considerando-se a mesma quantidade de troca de calor por radiação e convecção 

(ISO, 1998).  

 

                                                      
29 Estudo baseado em medições em campo e calibração do modelo TAS feita por Carolina Abrahão Alves, para 

tese de doutoramento iniciada em 2015. 
30 Dados obtidos na página eletrônica do LabEEE – Laboratório de Eficiência Energéticas das Edificações, da 

Universidade Federal de Santa Catarina UFSC. Disponível em http://www.labeee.ufsc.br/downloads/arquivos-
climaticos/formato-try-swera-csv-bin. Acesso em 26/06/2018. 

31 Os arquivos TMY são compostos por dados de temperaturas coletados em diversos meses e anos distintos, 
para montagem de um ano fictício, para cenários sem extremos de temperatura (ALVES, 2019).  
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O cálculo da TOp é feito através da equação: 

𝑻Op = 𝑨 ∗ 𝑻𝒂𝒓 + (𝟏 − 𝑨) 𝑻𝑹𝑴         (2)  

Onde:  

Tar = temperatura do ar  
TRM = temperatura radiante média  
A = valor definido em função da velocidade do ar (Var), medido em metros por segundo (m/s), neste 
caso, seguindo os mesmos parâmetros adotados por Alves (2019), considerou-se A = 0,5 

 

Os parâmetros utilizados para análise foram baseados nos índices de conforto 

adaptativo desenvolvidos por De Dear e Brager (DE DEAR et al., 1997), e que são adotados 

pela norma norte-americana ASHRAE: 55 (2017). A norma apresenta o gráfico, representado 

pela Figura 22, em que são destacadas duas áreas que equivalem numericamente às 

porcentagens de 80 e 90% de usuários em condições de conforto em um determinado espaço 

físico. Pontos abaixo da faixa cinza clara indicam desconforto por frio e, os acima, desconforto 

por calor. 

Figura 22 - Gráfico do modelo adaptativo existente na norma ASHRAE: 55 (2017) 

 

Fonte: ASHRAE 55: 2017 

 

Os valores apresentados no capítulo de análise de resultados foram obtidos, então, 

a partir dos dados simulados pelo TAS, do cálculo da temperatura operativa nas 8.760 horas 

do ano e da aplicação dos resultados no gráfico da norma americana ASHRAE 55 (2017).  
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4.4.1.1 Critérios utilizados na elaboração dos cenários para a simulação 

Dentro do mesmo projeto Fapesp 2016/02825-5 vigente, o modelo de simulação 

adotado é comum a dois trabalhos em andamento no grupo, sendo um deles este mestrado, 

e o outro o doutoramento de Alves (2019). Em comum, também foi definida a mesma planta 

base, demonstrada na Figura 23, que serviria para a modelagem dos ambientes 3D, contendo 

os mesmos parâmetros construtivos aplicados aos materiais e a atribuição das cargas térmicas 

dos ambientes. A planta definida foi baseada na pesquisa de Longarine e Duarte (2017) para 

apartamento típico na cidade de São Paulo, composto por dois dormitórios, um banheiro, 

cozinha integrada à área de serviço e sala integrada à varanda. A opção pelo 

compartilhamento de dados entre as pesquisas foi feita dada a extensa calibração dos dados 

de referência no TAS, feita na pesquisa de doutoramento acima mencionada, para o modelo 

utilizado.  

Figura 23 – Planta base definida para as simulações computacionais 

 
Fonte: Elaboração da autora 
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Considerou-se para as simulações, um apartamento localizado no quinto pavimento 

e sem obstruções causadas por edifícios no entorno. 

A escolha dos cenários para a simulação também foi baseada na pesquisa de 

doutoramento de Alves (2019), a partir da análise da variação anual das temperaturas externa 

do ar e da temperatura operativa calculada, para edificações com aberturas voltadas para as 

quatro orientações solares principais. 

Figura 24 - Médias horárias mensais para TOp, de acordo com a orientação solar de aberturas 

  
Fonte: ALVES (2019) 

 

A partir da Figura 24, foram selecionados os meses com extremos de temperatura 

para simulação: no mês de fevereiro foram registradas as médias mais altas e, no mês de julho, 

as médias de temperatura mais baixas. 

Aplicando-se um “zoom” nos valores do gráfico nos períodos mencionados, como 

mostra a Figura 25, foi possível identificar as situações de orientação solar mais críticas: no 

mês de fevereiro, há uma leve preponderância de temperaturas mais elevadas para as 

aberturas voltadas para o leste e, no mês de julho, os extremos de temperatura mais baixas 

são as das aberturas voltadas para o sul. As primeiras estratégias de simulação foram: manter 

as plantas originalmente elaborada por Alves (2019) com a orientação de aberturas para o 

Norte e Leste, para verificação dos resultados de fevereiro, e rotacionar o modelo em 180°, 

para direcionar as aberturas para Sul e Oeste para análises de conforto térmico para o mês de 

julho. 
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Figura 25 - Temperaturas operativas nos extremos de calor (fevereiro) e frio (julho) 

 
Fonte: ALVES (2019) 

 
O segundo critério definido para as simulações foi a variação na planta base 

prevendo-se duas situações: a manutenção da varanda aberta (como costuma ser entregue 

pela construtora), com uma porta balcão de 2,0m de largura por 2,10m de altura, e o 

fechamento da varanda com painéis de vidros com retirada da porta-balcão, integrando a 

varanda à sala de estar. 

Ainda que existam indicações de uma porcentagem mínima da área do piso para 

cálculo da área de aberturas em edifícios residenciais, na NBR 15.575 (ABNT, 2013), como o 

COE de São Paulo ou a lei complementar não especificam as dimensões mínimas dos caixilhos, 

optou-se pela utilização, na modelagem do TAS, de caixilhos com medidas padrão, baseadas 

nos produtos mais facilmente encontrados no mercado. Em pesquisa feita com as empresas 

Sasazaki32 e Ebel, foram definidas as dimensões a serem utilizadas, as quais foram compiladas 

no Quadro 7. 

  

                                                      
32 Dados disponíveis em: http://www.sasazaki.com.br/. Consulta feita em 15/01/2019. 

http://www.sasazaki.com.br/
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Quadro 7 - Padrões de mercado para caixilhos de alumínio 

Ambiente Tipo de Janela 
Abertura 

máx. 
ventilação 

Abertura 
iluminação 

Largura (m) Altura (m) 

Área de Serviço Janela de Correr 2 folhas  50% 

 1,20 1,00 

100% 1,20 1,20 

 1,50 1,20 

Banheiro Maxim-Ar (basculante) 30% 

 0,60 0,60 

100% 0,60 0,80 

 0,80 0,80 

Dormitórios Veneziana 3 folhas 50% 

 1,20 1,00 

50% 1,50 1,00 

 1,50 1,20 

Sala de Estar Porta de Correr 2 folhas 50% 100% 

1,50 2,10 

2,00 2,10 

2,50 2,10 

Varanda Painéis de vidro 30% 100% 2,50 2,00 

Fonte: Elaboração da autora 

 

Para as simulações de desempenho térmico, foram escolhidos caixilhos com os 

tamanhos intermediários, conforme dados existentes no Quadro 8, abaixo. 

 

Quadro 8 – Padrão de caixilhos utilizados na simulação de conforto térmico 

Simulação 
térmica  

Ambiente Tipo de Janela 
Largura (m) 

 
Altura (m) 

Relação 
abertura x piso 

Área de Serviço Janela de Correr 2 folhas 1,20  1,20 15% 

Banheiro Maxim-Ar (basculante) 0,60  0,80 18% 

Dormitórios Veneziana 3 folhas  0,75  1,00 8% 

Sala de Estar Porta de Correr 2 folhas 2,00  2,10 34% 

Varanda Painéis de vidro  2,50  1,90 29% 

 Pé-direito = 2,60m  

Fonte: Elaboração da autora 
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Figura 26 - Planta do apartamento com varanda fechada por painéis de vidro e aberturas para 
Norte/Leste 

 

 
Fonte: Elaboração da autora no TAS/EDSL 

 

 
Figura 27 - Planta do apartamento com varanda aberta e aberturas para Norte/Leste 

 

 
Fonte: Elaboração da autora no TAS/EDSL 

Varanda fechada por painéis de vidro, integrada à sala 

Varanda aberta separada da sala por caixilho 
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4.4.2 Desempenho luminoso 

As simulações computacionais de desempenho luminoso também foram executadas 

no modelo TAS da EDSL, através da ferramenta Daylight Calculation. 

Ressalta-se que no TAS, somente o fator “luz natural” é analisado. Nenhum item 

relacionado ao sistema de iluminação artificial pode ser incluído na modelagem.   

O TAS disponibiliza dois métodos para análise de desempenho luminoso: pelo 

“Método BRE”33e pela modelagem 3D. Na modelagem 3D, as variáveis relacionadas à relação 

de vizinhança, como o sombreamento nas aberturas causado pelos edifícios do entorno, a 

geometria do espaço e atribuição de características construtivas aos elementos como 

paredes, pisos, tipos de janelas , possibilitam resultados mais precisos, sendo que este foi 

método escolhido para a pesquisa. 

Ainda assim, não deixa se ser interessante se abordar algumas características do 

“Método BRE” visto que, ainda que exija uma modelagem simplificada, as simulações 

entregam algum tipo de parâmetro analítico, portanto, o método poderia ser utilizado como 

exemplo de ferramenta simples a ser aplicada para cálculos de desempenho luminoso nas 

legislações urbanísticas brasileiras. O “Método BRE”34  foi desenvolvido para atender uma 

exigência feita na Parte L do Código de Obras do Reino Unido, para se fornecer uma 

ferramenta de análise de desempenho simples e de acesso gratuito aos projetistas. Baseia -se 

na razão entre a área de envidraçamento e a área total de todas as superfícies no espaço, 

fazendo correções para a transmissão de luz do envidraçamento. Como já mencionado, no 

método, são desconsiderados fatores como: o sombreamento dos edifícios no entorno, a 

influência de elementos de sombreamento como brise-soleils, além de características 

específicas de ambientes com geometria complexa e os fenômenos de ganho ou perda de 

luminosidade entre ambientes. A EDSL, ainda que reconheça que a ferramenta traz resultados 

menos precisos, se comparados ao Modelo 3D, indica seu uso em estudos simplificados, pela 

facilidade na montagem dos parâmetros e rapidez na simulação.  

 

                                                      

33 Os detalhes do método foram obtidos no Blog da EDSL, disponível em: https://www.edsl.net/blog/. Acesso 
em 20/01/2019 

34 O BRE Group ou Building Research Establishment Ltd é um grupo formado por pesquisadores, cientistas e 
técnicos que conduzem pesquisas independentes voltadas à formulação de documentação técnica baseada em 
estudos de desempenho e simulações. Sua atuação é reconhecida no Reino Unido e sua pesquisa serve de apoio 
na formulação da legislação oficial. Dados disponíveis em https://www.bregroup.com/. Acesso em 20/01/2019. 

https://www.edsl.net/blog/
https://www.bregroup.com/
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Figura 28 - Comparação dos métodos de simulação para iluminação natural do Modelo TAS 

 

Fonte: EDSL Blog. Disponível em https://www.edsl.net/blog/. Acesso em 20/01/2019.  

 

As simulações foram feitas com base no arquivo climático da cidade de São Paulo 

disponibilizado pelo LabEEE da UFSC35, conforme descrição contida na página 109.  

 

Como o objetivo da análise era a comparação dos resultados de desempenho 

luminoso, sob as mesmas condições de céu, dia e horário, alterando-se apenas as dimensões 

das aberturas e altura do pé-direito, foram mantidos os cenários adotados nas simulações de 

desempenho térmico: 

i. Cenário 1 – exigência mínima 

ii. Cenário 2 – exigência intermediária 

iii. Cenário 3 – maior exigência 

Todas as simulações foram realizadas nas mesmas condições de céu encoberto 

(overcast), por ser a condição de céu mais desfavorável, para a data 21 de junho, dia do 

solstício de inverno no Hemisfério Sul, data considerada como chave nos estudos de 

desempenho luminoso por ser o período de menor disponibilidade de luz natural no ano. 

Parte-se do princípio que, melhorando-se o desempenho luminoso na data crítica, há 

consequentemente uma melhora nos demais dias do ano. As simulações foram feitas para o 

horário das 9h.   

Diferentemente das simulações de desempenho térmico, optou-se por orientar as 

aberturas principais para o Sul e as aberturas laterais para o Oeste, pressupondo-se também 

que estas seriam as condições mais desfavoráveis para os resultados. Para fins de definição 

                                                      
35 Disponível em: http://www.labeee.ufsc.br/downloads/arquivos-climaticos. Acesso em 26/06/2018. 

https://www.edsl.net/blog/
http://www.labeee.ufsc.br/downloads/arquivos-climaticos
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de entorno, considerou-se o apartamento localizado no quinto pavimento e sem obstruções 

causadas por edifícios vizinhos. A planta utilizada está ilustrada na Figura 29. 

 

Figura 29 - Planta utilizada nas simulações de conforto luminoso com a varanda integrada e 
aberturas para Sul/Oeste 

 
Fonte: Elaboração da autora no TAS/EDSL 

 

 

O último critério definido para orientar o processo de simulação, embora não seja 

item recorrente nas leis brasileiras estudadas, foi mencionado em alguns dos códigos de 

edificações baseados no desempenho que compõem a pesquisa, como é o caso do Reino 

Unido: o tipo de caixilho. Partindo-se do pressuposto que haveria impacto nos resultados do 

nível de iluminamento dos ambientes, foram realizadas simulações adotando-se dois tipos de 

caixilhos, específicos para os dormitórios: um para o padrão mais comum de venezianas 

existentes no mercado, que permitem abertura de 50% do vão para ventilação e iluminação 

naturais e os caixilhos com persianas embutidas, que permitem a abertura de 100% do vão 

para iluminação natural, mantendo os 50% de abertura para a ventilação.   
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Quadro 9 - Parâmetros definidos para os cenários de simulação de conforto luminoso 

Cenário 1 

Ambiente Tipo de Janela Largura (m) Altura (m) 

Área de Serviço Janela de Correr 2 folhas 1,2 1 

Banheiro Maxim-Ar (basculante) 0,6 0,6 

Dormitórios Veneziana 3 folhas  1,2 1 

Sala de Estar Porta de Correr 2 folhas 2,1 2,1 

Varanda Painéis de vidro  2,5 2,1 

Pé-direito = 2,50m 

Cenário 2 

Ambiente Tipo de Janela   Altura (m) 

Área de Serviço Janela de Correr 2 folhas 1,2 1,2 

Banheiro Maxim-Ar (basculante) 0,6 0,8 

Dormitórios Veneziana 3 folhas  1,5 1 

Sala de Estar Porta de Correr 2 folhas 2,1 2,1 

Varanda Painéis de vidro  2,5 1,9 

Pé-direito = 2,60m 

Cenário 3 

Ambiente Tipo de Janela   Altura (m) 

Área de Serviço Janela de Correr 2 folhas 1,5 1,2 

Banheiro Maxim-Ar (basculante) 0,8 0,8 

Dormitórios Veneziana 3 folhas  1,5 1,2 

Sala de Estar Porta de Correr 2 folhas 2,1 2,1 

Varanda Painéis de vidro  2,5 1,7 

Pé-direito = 2,80m 

Fonte: Elaboração da autora 
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5. ANÁLISE DOS RESULTADOS  

5.1 DO LEVANTAMENTO DE DADOS FEITOS A PARTIR DA LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA: 

Como mencionado no Capítulo 3, foram analisados trinta Códigos de Obras de 

municípios brasileiros e cinco leis urbanísticas vigentes na cidade de São Paulo, para 

verificação da existência de diretrizes relacionadas às relações de vizinhança, conforto nos 

ambientes internos e eficiência energética das edificações.  

Da consulta, foi elaborado um quadro comparativo (Quadro 10), dividido em 

dezessete itens:  

 

1. Menção à palavra "Conforto" 

2. Aberturas para Ventilação e Iluminação 

3. Insolação - Acesso ao Sol 

4. Dimensionamento mínimo dos ambientes 

5. Área mínima da Unidade Habitacional 

6. Altura mínima para Pé-direito 

7. Conforto Acústico 

8. Conforto Térmico 

9. Espessuras mínimas das paredes e piso 

10. Especificações técnicas dos Materiais de construção 

11. Circulação - dimensões (acesso, rampas e escadas) 

12. Implantação - dimensão mínima dos recuos 

13. Implantação altura máxima (gabarito) 

14. Menção sobre o impacto no entorno 

15. Menção às Normas Técnicas 

16. Menção sobre Poluição ambiental, descarte de resíduos 

17. Eficiência energética e consumo de energia 

 

A descrição completa dos dados obtidos da legislação pode ser consultada no 

Apêndice - A.  
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Quadro 10 – Análise comparativa de trinta Código de Obras brasileiros.  

 

Município Lei 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Rio Branco
Lei 1.723/2008 - Código de Obras e 

Edificações

Maceió
Lei 5.593/2007 - Código de Urbanismo e 

Edificações

Macapá
Lei 31/2004 - Código de Obras e 

Instalações

Manaus Lei 3/2014 - Código de Obras e Edificações

Salvador Lei 9.281/2017 - Código de Obras

Fortaleza Lei 5530/81 - Código de Obras e Posturas

Colatina Lei 4226/96 - Código de Obras

Vitória Lei 4821/98 - Código de Edificações

Goiânia
Lei 177/2008 - Código de Obras e 

Edificações

Cuiabá
Lei 04/1992 (alterado 102/2003 - Código 

de Obras)

Lucas do Rio 

Verde
Lei 028/2002 - Código de Obras 

Campo Grande Lei 1866/79 - Código de Obras

Belo Horizonte Lei 9725/2009 - Código de Edificações

Viçosa
Lei 1.633/2004 - Código de Obras e 

Edificações

Belém Lei 7400/1988 - Lei das Edificações

João Pessoa
Compilação de Leis (COE é a Lei 

1.347/1971)

Curitiba Lei 11.095/2004 - sem titulo

Londrina
Lei 11381/2011 - Código de Obras e 

Edificações

Recife
Lei 16292/1997 - Atividade de Edificações 

e Instalações

Teresina
Lei 4729/2015 - Código de Obras e 

Edificações

Rio de Janeiro Compilação de Leis (principal é 1574/1967)

Natal
Lei 55/2004 - Código de Obras e 

Edificações

Porto Alegre Lei 284/1992 - Código de Edificações

Porto Velho Lei 63/1973 - Normativas p/ Edificações

Boa Vista
Lei 23/1974 - Código de Edificações e 

Instalações 

Florianópolis Lei 060/2000 - Código de Obras

Campinas
Lei 9/2003 - Código de Projetos e Execução 

de Obras

São José dos 

Campos
Lei 267/2003 - Código de Edificações

Aracaju Lei 13/1966 - Código de Obras

Palmas Lei 45/1990 - Código de Edificações

Lei 14.933/2009 - Política de Mudança do 

Clima no Município de São Paulo.

Lei 16.050/2014 - Plano Diretor Estratégico

Lei 16.402/2016 - Lei de Parelamento, Uso 

e Ocupação do Solo

Lei 16.642/2017 - Código de Obras e 

Edificações 

Decreto 57.776/2017 - Regulamenta o COE 

e define membros da CEUSO

LEGENDA

Não cita
,,

Somente menciona mas não explica ou aponta outra lei

Traz orientações genéricas e aponta outra lei

Detalha e dá parâmetros para aplicação

São Paulo 

Fonte: Elaboração da autora 
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Na análise, observou-se que os parâmetros métricos para altura mínima de pé-direito 

dos ambientes foi o item de maior ocorrência na amostra. Somente os códigos de Curitiba e 

Rio de Janeiro não indicaram esses valores. A descrição dos dados levantados pode ser 

consultada na Tabela 2. 

Na sequência, outro item muito citado nos códigos foi o dimensionamento mínimo 

das aberturas para iluminação e ventilação. Com exceção das cidades de Maceió e Cuiabá, que 

atribuem a responsabilidade da definição das dimensões aos projetistas, e do Rio de Janeiro, 

Curitiba e Belém, que citam, mas não especificam as áreas dessas aberturas, todos os outros 

códigos trazem parâmetros métricos precisos sobre o dimensionamento mínimo obtido pela 

relação de proporção com a área do piso do ambiente, de forma prescritiva. Todas as leis 

também mencionam a necessidade de se prever uma distância mínima de 1,5m do terreno 

vizinho. 

Na mesma tendência, a definição das dimensões dos compartimentos (ambientes) 

por tipo de uso nas edificações também é item presente em quase toda a legislação analisada. 

Algumas leis determinam como valores de referência para os novos projetos a largura e as 

áreas mínimas, enquanto outras indicam valores mínimos para as áreas e orientam sobre a 

inserção de um círculo com valores mínimos de diâmetro para auxílio no desenho do 

ambiente. Elegeu-se um dos compartimentos – o dormitório – para comparação das 

dimensões entre as leis: o menor valor encontrado foi de 5,0m² com círculo de 2,0m de 

diâmetro como referência de largura. O maior valor está no COE da cidade de Lucas do Rio 

Verde, no Mato Grosso, que especifica que um dos dormitórios em qualquer residência deve 

ter metragem mínima de 12,0m² com círculo inserido de diâmetro mínimo 2,8m.  

Com relação ao COE de Curitiba, deve-se ressaltar que, embora a lei não traga muitos 

dos padrões prescritivos comuns aos outros documentos analisados, alguns dos parâmetros 

foram encontrados em legislação complementar, como é o caso do Decreto 1022/2013, que, 

conforme título, dispõe sobre mezanino, ático, sótão e pé-direito nas edificações (CURITIBA, 

2013). A questão, contudo, é a falta de menção destes decretos no texto do código principal. 
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Tabela 2 - Análise comparativa da altura mínima do pé-direito nos COE 

 
Fonte: Elaboração da autora  

ESPECIAL

DORMIT. SALA COZINHA BANHO AS GARAGEM

Goiás Goiânia
Lei 177/2008 - Código de 

Obras e Edificações
2,50 2,50 2,25 2,25 2,50 N/D

Cuiabá
Lei 04/1992 (alt por LM 

102/2003) - Código de Obras
2,60 2,60 2,60 2,30 2,30 N/D

Lucas do Rio 

Verde

Lei 028/2002 - Código de 

Obras 
2,60 2,60 2,60 2,20 2,60 2,20

Mato Grosso 

do Sul

Campo 

Grande

Lei 1866/79 - Código de 

Obras
2,50 2,50 2,50 2,30 2,30 N/D

Acre Rio Branco
Lei 1.723/2008 - Código de 

Obras e Edificações
2,50 2,50 2,40 2,40 2,40 2,20

Amapá Macapá
Lei 31/2004 - Código de 

Obras e Instalações
2,70 2,70 2,70 2,40 2,40 N/D

Amazonas Manaus
Lei 3/2014 - Código de Obras 

e Edificações
2,80 2,80 2,80 2,40 2,40 N/D

Pará Belém
Lei 7400/1988 - Lei das 

Edificações
2,80 2,80 2,50 2,20 2,20 N/D

Rondônia Porto Velho
Lei 63/1973 - Normativas 

para Edificações
2,80 2,80 2,80 2,50 2,50 N/D

Tocantins Palmas
Lei 45/1990 - Código de 

Edificações
2,70 2,70 2,50 2,25 2,45 2,25

Alagoas Maceió
Lei 5.593/2007 - Código de 

Urbanismo e Edificações
2,50 2,50 2,50 2,20 2,20 N/D

Bahia Salvador
Lei 9.281/2017 - Código de 

Obras
2,60 2,60 2,60 2,30 2,30 N/D

Ceará Fortaleza
Lei 5530/81 - Código de 

Obras e Posturas
2,50 2,50 2,50 2,20 2,20 2,20

Paraíba João Pessoa
Compilação de Leis (COE é a 

Lei 1.347/1971)
2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,25

Pernambuco Recife
Lei 16292/1997 - Atividade 

de Edificações e Instalações
2,60 2,60 2,40 2,40 2,40 2,40

Piauí Teresina
Lei 4729/2015 - Código de 

Obras e Edificações
2,40 2,40 2,40 2,20 2,20 N/D

Rio Grande Do 

Norte
Natal

Lei 55/2004 - Código de 

Obras e Edificações
2,50 2,50 2,50 2,40 2,40 N/D

Sergipe Aracaju

Lei 13/1966 - Código de 

Obras + Lei Complmentar de 

2010

3,00 (ter.) e 

2,80 

(demais)

2,50 2,40 2,50 2,50 2,00

Lei 11.095/2004 - sem titulo N/D N/D N/D N/D N/D N/D

Decreto 212/2007 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40

Londrina
Lei 11381/2011 - Código de 

Obras e Edificações
2,60 2,60 2,60 2,30 2,60 2,60

Rio Grande Do 

Sul
Porto Alegre

Lei 284/1992 - Código de 

Edificações
2,60 2,60 2,40 2,20 2,40 N/D

Santa 

Catarina 
Florianópolis

Lei 060/2000 - Código de 

Obras
2,60 2,60 2,40 2,40 2,40 2,20

Colatina
Lei 4226/96 - Código de 

Obras
2,70 2,70 2,40 2,40 2,40 2,30

Vitória
Lei 4821/98 - Código de 

Edificações
2,60 2,60 2,30 2,30 2,30 2,30

Belo 

Horizonte

Lei 9725/2009 - Código de 

Edificações
2,60 2,60 2,30 2,30 2,30 2,20

Viçosa
Lei 1.633/2004 - Código de 

Obras e Edificações
2,70 2,70 2,70 2,40 2,40 N/D

Rio de Janeiro
Rio de 

Janeiro

Compilação de Leis 

(principal é 1574/1967)
N/D N/D N/D N/D N/D N/D

Campinas
Lei 9/2003 - Código de 

Projetos e Execução de Obras
2,50 2,50 2,50 2,30 2,50 N/D

São José dos 

Campos

Lei 267/2003 - Código de 

Edificações
2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,30

Lei 14.933/2009 - Política de 

Mudança do Clima no 

Município de São Paulo.

N/D N/D N/D N/D N/D N/D

Lei 16.050/2014 - Plano 

Diretor Estratégico
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Figura 30 - Análise comparativa de parâmetros construtivos existentes nos COE das capitais 
brasileiras (os pontos no mapa representam a localização das cidades analisadas) 

 

 
Fonte: Elaboração da autora 

 
 

Com relação à figura 30, deve-se fazer uma ressalva: embora o Decreto 57.776/2017 

disponha de alguns parâmetros técnicos que, de fato, complementam o COE, como a 

comparação entre as cidades considerou apenas a lei principal, também foram consideradas  
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para o Município de São Paulo, neste primeiro momento, somente as disposições existentes 

no Código de Obras. O mesmo vale para a Figura 31. 

Itens como especificação de materiais, conforto térmico e acústico, salvo raras 

exceções, quando existem nos códigos, são meras citações genéricas, não trazendo nenhum 

parâmetro para cálculo de níveis de desempenho, tampouco remetem à necessidade de 

consulta complementar a normas técnicas específicas. 

Com relação à eficiência energética, os códigos convergem quanto à total omissão do 

tema, com exceção de Belo Horizonte que recomenda que os elementos construtivos devam 

ser mais eficientes no consumo de energia e de Natal, que aponta como princípio, mas 

também de forma genérica, dentre os objetivos e princípios do Código:  

X - Garantia de que novas alternativas energéticas sejam incorporadas ao 
ambiente urbano e as edificações com o objetivo de proporcionar maior 
conforto e sustentabilidade à população. (NATAL, 2004) 
 
 

Figura 31 - Análise comparativa de parâmetros ambientais existentes nos COE das capitais brasileiras 
(os pontos no mapa representam a localização das cidades analisadas) 

 

 
Fonte: Elaboração da autora 
 

 

Embora toda a parametrização existente na legislação edilícia seja importante para a 

qualidade dos espaços em construção, os itens considerados fundamentais para a elaboração 
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de projetos voltados para melhoria nos índices de desempenho ambiental são os itens 

relacionados às características climáticas de suas cidades específicas e que orientem sobre a 

implantação adequada dos edifícios, ação que vai influenciar a qualidade dos ambientes 

internos e dos espaços públicos urbanos. 

Sobre a orientação geográfica de fachadas, há previsão normativa apenas para as 

cidades de Rio Branco e Natal e, ainda assim, são genéricas. Os dois códigos indicam que os 

edifícios devem seguir a “orientação dos pontos cardeais”, sempre que possível, para 

favorecer ventilação, insolação e iluminação. Não há nenhuma menção sobre quantidade 

mínima de incidência de sol nas fachadas ou interior dos ambientes, mesmo na legislação de 

cidades subtropicais da região Sul do Brasil. Outro ponto observado foi a inexistência de 

diretrizes climáticas para implantação de edifícios em todos os documentos analisados. A 

supressão deste tipo de informação na lei permite que projetos sejam elaborados e edifícios 

sejam construídos sem prever o melhor aproveitamento do potencial para a climatização 

passiva, o que, em geral, indica uma demanda futura por sistemas de ar-condicionado e 

novamente um problema de colapso energético em um futuro próximo. 

Vale dizer que, ainda que a legislação não contemple diretrizes de implantação de 

projetos alinhadas com o clima de cada uma das cidades, a classificação do Brasil por zonas 

climáticas e as recomendações construtivas voltadas para a climatização passiva são descritas 

na NBR 15220 - parte 3 (2005), não há referência à norma em nenhum dos códigos.  

 

5.2 A INTERAÇÃO ENTRE PDE, LPUOS, COE E LEIS COMPLEMENTARES VIGENTES EM 
SÃO PAULO  

A cidade de São Paulo possui em vigência três leis que são as diretrizes para seu 

planejamento e desenvolvimento urbano: a Lei 16.050 de 31 de julho de 2014, que é o Plano 

Diretor Estratégico (PDE), a Lei 16.402 de 22 de março de 2016, que á a Lei de Parcelamento, 

Uso e Ocupação do Solo (LPUOS) e o Código de Obras e Edificações, Lei nº 16.642 de 9 de maio 

de 2017, que substituiu o COE de 1992. Durante o processo de aprovação do projeto na 

prefeitura, relatado no Estudo de Caso (vide página 84), tomou-se conhecimento do Decreto 

nº 57.776/2017 – que regulamentou o COE e que complementa esse código, completando as 

lacunas com alguns parâmetros técnicos. Ainda, na pesquisa pelo tema “mudanças climáticas 
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no Brasil”, foi localizada a Lei nº 14.933/2009 que trata da Política de Mudança do Clima no 

Município de São Paulo. 

Como é possível notar, com exceção da Lei de Mudança do Clima, os textos das leis 

são recentes o bastante para refletir as demandas e preocupações urbanas contemporâneas, 

se não especificamente sobre qualidade ambiental, ao menos sobre as questões relacionadas 

ao desempenho energético dos edifícios e emissão de CO2 na atmosfera, para atendimento 

das metas de controle do aquecimento global, temas que fazem parte de acordos 

internacionais dos quais o Brasil é signatário. Nota-se, porém, que ainda que uma 

regulamentação traga disposições que remetam às outras, há um descompasso entre seus 

conteúdos.  O PDE, por exemplo, relaciona em seu Artigo 28º que a LPUOS deverá estabelecer 

normas relativas às “condições de conforto ambiental”; porém, o texto normativo da Lei de 

Zoneamento não menciona a palavra conforto nenhuma vez.  

No mesmo artigo mencionado, o Plano Diretor ainda delega à LPUOS a 

responsabilidade de normatizar as regras de “parcelamento, usos e volumetria compatíveis 

com os objetivos da política de desenvolvimento urbano”, no entanto, essa definição de 

volumetria, baseada apenas em recuos e gabaritos máximos (sendo que em alguns casos nem 

há limite para altura dos edifícios), está muito aquém do necessário para implantações que 

efetivamente prevejam a utilização das qualidades e características climáticas da cidade, a 

exemplo das leis anteriores do próprio município.  

Com relação à falta de parâmetros técnicos no COE, no corpo da lei existem cinco 

menções sobre a necessidade de observância a um decreto complementar, todas relacionadas 

ao processo para obtenção de alvarás de construção e às peças gráficas necessárias para 

submissão de processos. Não há menção sobre o fato de o decreto praticamente substituir o 

código pela apresentação dos quesitos técnicos mínimos para a elaboração dos projetos. 

O conforto dos usuários dos espaços urbanos abertos, promovidos pelo 

sombreamento, ventilação e controle de ofuscamento, por exemplo, não está previsto no 

COE, na LPUOS ou outras leis paulistanas. 

Sem que as novas leis regulamentem exigências básicas tais como dimensões 

mínimas de ambientes, aberturas e pé-direito, que são determinantes para o conforto nos 

espaços internos, ou, ao menos, remetam à necessidade de atendimento às normas técnicas 

de desempenho específicas, algumas delas vigentes no país, há uma tendência inevitável de 

construções potencialmente insalubres e ineficientes energeticamente. O Decreto nº 
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1020/2013, expedido pela Prefeitura Municipal de Curitiba, é um exemplo de como 

instrumentos simples, que servem como aditivo à lei urbanística, podem ser aplicados em 

favor de uma construção urbana mais ordenada ao recomendar o atendimento às Normas 

Técnicas e Normas Brasileiras vigentes como base para a concepção dos projetos, 

dimensionamento e execução de obras.  

 

5.3 AS SIMULAÇÕES COMPUTACIONAIS 

5.3.1 Desempenho térmico 

A partir de critérios definidos na etapa de Material e Método, foi possível realizar 

variações no modelo de simulação para obtenção de diversos resultados para análises 

comparativas. Para facilitar a organização desses resultados, optou-se por dividir os gráficos, 

de acordo com algumas situações. 

n) Situação A: variação na orientação solar 

Na “Situação A”, a principal investigação foi a influência da orientação solar na 

quantidade de horas de conforto/desconforto por calor ou por frio.  A planta escolhida foi a 

do apartamento com a varanda aberta, mantendo-se os mesmos tipos e dimensões dos 

caixilhos.  As orientações solares escolhidas para as simulações foram NORTE e SUL.  

A Figura 32 ilustra os resultados obtidos para o mês de fevereiro, no ambiente as 

“Sala de Estar” e a Figura 33, os resultados para o mês de julho. 

Figura 32 – Resultado simulação - Situação A – fevereiro - Orientação Norte (acima) e Sul (abaixo) 
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Fonte: Elaboração da autora 

 

Figura 33 – Resultado simulação - Situação A – julho - Orientação Norte (acima) e Sul (abaixo) 

 

     
Fonte: Elaboração da autora 

 

A comparação entre os resultados, com a variação da orientação das aberturas, entre 

Norte e Sul, trouxe alguns resultados significativos. Houve um acréscimo de quase 10% nas 

horas de desconforto por calor, para as simulações com aberturas orientadas para o Norte, 
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em relação ao Sul, resultado esperado para a cidade de São Paulo, cuja latitude de 23,5° indica 

incidência de radiação solar direta nas aberturas voltadas para o Norte, durante todo o ano. 

Em termos práticos, há um incremento de mais de 60 horas no desconforto por calor, no mês 

de fevereiro, nesta orientação. Isso significa, em um cenário projetado para o aumento das 

temperaturas, acréscimo na demanda por condicionamento artificial ou a necessidade de se 

prever mecanismos de condicionamento passivo para controle dessa radiação na fachada, 

seja por tipo de caixilho, por brise-soleil, etc., para edifícios com consumo de energia mais 

eficientes. 

Deve-se fazer uma importante ressalva com relação aos resultados de desconforto 

por frio registrado em fevereiro. Para as simulações, o TAS considera, tanto o arquivo 

climático, quanto dados que são inseridos pelo pesquisador. Uma das variáveis indicadas nas 

simulações é a taxa de renovação do ar, calculada a partir da velocidade média do ar (medida 

ou atribuída). Entende-se que, para algumas horas do dia, considerando-se uma velocidade 

do ar mais alta, haja uma pequena distorção nos resultados gerados no modelo, o que resulta 

em uma TOp fora da faixa de conforto estabelecida pela norma ASHRAE: 55 (2017). Na prática, 

pressupõe-se que o problema poderia ser resolvido facilmente com o fechamento do caixilho, 

por exemplo, controlando-se a ventilação. 

Com relação aos valores obtidos para o mês de julho, como esperado, as 

porcentagens de horas de desconforto por frio são bastante significativas, para as duas 

orientações solares. Há, no entanto, uma predominância da situação, com 58,9% de horas de 

desconforto por frio, para aberturas voltadas para o SUL. Este tipo de informação tem muita 

relevância especialmente no momento em que se define diretrizes de projetos para 

implantação de residências e a escolha das aberturas de ambientes como os dormitórios.  

o) Situação B: Varandas abertas e fechadas 

Com o objetivo de se verificar o impacto dos painéis de vidro para fechamento de 

varandas, foram realizadas simulações com variação de plantas, como mencionado no 

Capítulo 4. Considerando-se a planta utilizada nas simulações, que prevê a integração entre 

salas, cozinha e área de serviço, serão mostrados os resultados de todos os ambientes do 

apartamento, exceto para o banheiro. As simulações comparam os resultados para uma 

mesma orientação, nos dois casos com aberturas voltadas para o Norte, mantendo-se, com 

exceção da varanda, as demais características construtivas dos ambientes. 
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Figura 34 – Resultado simulação – Situação B – fevereiro 

    
Fonte: Elaboração da autora 

Figura 35 – Resultado simulação – Situação B – julho 

  

Fonte: Elaboração da autora 

Os resultados simulados mostram um evidente impacto do fechamento das varandas 

por painéis de vidro, para os dois meses analisados. Em fevereiro, observa-se uma situação de 

varanda aberta com muito mais tempo em conforto, ganhando um grande incremento na 

porcentagem de horas de desconforto por calor ao se simular o fechamento do ambiente. 
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Neste caso, os valores mais que dobraram para o ambiente da Sala de Estar (de 18,6 para 

41,2%), com impacto significativo para a Cozinha/Área de Serviço. Mantém-se a mesma 

ressalva feita na “Situação A” para o desconforto por frio, para o mês de fevereiro. 

Em julho, observa-se a existência de uma pequena porcentagem de horas de 

desconforto por calor, o que é natural, já que a abertura ainda vai receber radiação direta em 

parte do dia, havendo acréscimo na porcentagem para o caso da varanda fechada. Há, no 

inverno, valores significativos de horas de desconforto por frio, principalmente para as 

varandas abertas e um ganho na qualidade geral para a situação de varanda fechada, como 

esperado, com o incremento da carga térmica que será acumulada na varanda.  

Esse resultado indica que o fechamento das varandas causa alterações nos resultados 

térmicos, porém, nem sempre representa um problema, quando o fechamento é feito com 

caixilhos operáveis e que permitam abertura para ventilação. Para tanto, é importante que o 

ambiente seja realmente utilizado com a função de varanda e que não seja convertido em 

extensões de salas com tapetes e mobília, como é comum em apartamentos cada vez 

menores, já que nestas configurações, a abertura tende a ser mantida sempre fechada, o pior 

cenário apontado na simulação.  

Vale lembrar também que, com a previsão de aumento das médias de temperatura 

da cidade de São Paulo, apontadas pelos estudos de Alves (2014, 2019), a tendência é que as 

horas de desconforto por calor aumente e por frio diminuam, ratificando as observações feitas 

para a importância da concepção de projetos que considerem o impacto da carga térmica das 

varandas nos ambientes integrados. 

p) Situação C: Variação nas aberturas para ventilação 

Com o objetivo de se verificar o impacto da ventilação natural no conforto térmico 

do apartamento projetado, foram realizadas simulações prevendo o aumento da 

porcentagem de abertura para ventilação, permitido por tipo de caixilho. 

Utilizou-se a planta do apartamento com varanda aberta, com orientação Norte, para 

os meses de fevereiro e julho. 

Foram utilizados os seguintes tipos de caixilhos na simulação: 

• Sala e área de serviço: caixilhos com duas folhas de correr, em vidro transparente; 
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• Dormitórios: caixilho padrão de mercado com três folhas, sendo duas metálicas 

(uma furada com fenestração calculada de 15% e outra cega) e um vidro. 

As simulações foram divididas entre os casos (i) mantendo-se os caixilhos fechados; 

(ii) com abertura total permitida de 50% na ventilação. Houve também uma simulação (iii) 

prevendo-se a utilização de caixilhos especiais, tanto para os ambientes da sala, área de 

serviço e dormitórios, que permitissem a abertura efetiva de 90% do vão (os 10% faltantes 

representam a própria estrutura do caixilho), para ventilação natural. 

 A compilação de gráficos está ilustrada nas Figuras 36, para o mês de fevereiro e Figura 

37, para julho. 
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Figura 36 – Resultado simulação – Situação C - fevereiro 

 

 

 

Fonte: Elaboração da autora 

26,8

42,7 40,0

27,5

71,3

56,1 58,0

69,6

1,9 1,2 1,9 2,8

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

COZINHA/AS ESTAR S/V DORM 1 DORM 2

Caixilhos se mantidos fechados* - NORTE
% horas em conforto: fevereiro

insatisfação por calor conforto:
80% de aceitabilidade

insatisfação por frio

11,8
18,2 19,8 17,9

82,7
77,1 74,9 76,5

5,5 4,8 5,4 5,7

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

COZINHA/AS ESTAR S/V DORM 1 DORM 2

Caixilhos com 50% de abertura para ventilação - NORTE
% horas em conforto: fevereiro

insatisfação por calor conforto:
80% de aceitabilidade

insatisfação por frio

10,9
15,5 17,9 17,0

83,3
79,0 76,5 77,2

5,8 5,5 5,7 5,8

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

COZINHA/AS ESTAR S/V DORM 1 DORM 2

Caixilhos com 90% de abertura para ventilação - NORTE
% horas em conforto: fevereiro

insatisfação por calor conforto:
80% de aceitabilidade

insatisfação por frio



120 
 

Figura 37 – Resultado simulação – Situação C - julho 

 

 

 

Fonte: Elaboração da autora 
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É possível observar, para o mês de fevereiro, um impacto significativo na redução da 

porcentagem de horas de calor, a partir da previsão da abertura dos caixilhos para ventilação, 

em todos os ambientes. Ainda que os resultados obtidos na comparação entre os caixilhos 

padrão com abertura de 50% e os caixilhos especiais com abertura de 90%, não tenham sido 

significativos, a variação não deve ser desprezada. Na prática, a utilização de caixilhos 

especiais, na sala de estar, por exemplo, representou uma diminuição de mais de 18 horas no 

desconforto por frio, no mês de fevereiro.  

Como o aumento nas aberturas nos caixilhos indica um acréscimo efetivo na taxa de 

ventilação natural dos ambientes e, considerando-se que o modelo manteve o tipo de 

operação de abertura constante ao longo do ano (o que significa que não houve interferência 

de usuários para abertura ou fechamento dos caixilhos, independente do mês), torna-se 

justificável o aumento observado nas porcentagens de desconforto por frio, em julho. Neste 

caso, como aponta o primeiro gráfico da Figura 37, o problema poderia ser minimizado com a 

manutenção das janelas fechadas nos períodos mais frios. 

De uma forma geral, observando-se os resultados, foi possível notar um indício da 

não adequabilidade dos modelos de caixilhos existentes no mercado brasileiro e amplamente 

utilizados nas edificações, uma vez que os mesmos não atenderam, de forma satisfatória, as 

expectativas de desempenho térmico que resultaram em períodos críticos consideráveis, 

tantos para desconforto por calor, no verão, quanto por frio, no inverno,  

 

5.3.2 Desempenho luminoso 

As simulações feitas no modelo TAS para o desempenho luminoso foram baseadas 

nas mesmas plantas e detalhes construtivos utilizados nos estudos de desempenho térmico, 

inclusive para as variações de porcentagens para iluminação natural permitidas, nos casos das 

venezianas. Todas as análises foram feitas para a mesma orientação de aberturas: as principais 

direcionadas para o Sul e a do “Dormitório 2”, voltada para o Oeste. 

Para os estudos de desempenho luminoso, optou-se por manter apenas a planta com 

a varanda fechada por painéis de vidro. Alerta-se também que a dimensão dos painéis (largura 

x altura), no caso específico da varanda, foi mantido para os três cenários, havendo, na 

simulação deste ambiente, apenas a variação do pé-direito. A justificativa para esta escolha 
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foi verificar se apenas a variação no pé-direito seria suficiente para alterar os valores de 

iluminância. 

Para facilitação da análise, relembra-se os parâmetros utilizados em cada simulação, 

que considerou o mesmo tipo de céu, encoberto, para o dia 21 de junho, às 9h. 

 

Quadro 11 - Parâmetros definidos para os cenários de simulação de conforto luminoso: 

Cenário 1 

Ambiente Tipo de Janela 
Largura (m) c/ 

50% do vão 
Largura (m) c/ 
100% do vão 

Altura (m) 

Área de Serviço Janela de Correr 2 folhas 1,20 1,20 1,00 

Banheiro Maxim-Ar (basculante) 0,60 0,60 0,60 

Dormitórios Veneziana 3 folhas  0,60 1,20 1,00 

Sala de Estar Porta de Correr 2 folhas 2,00 2,10 2,10 

 Pé-direito = 2,50m 

Cenário 2 

Ambiente Tipo de Janela Largura (m)  Altura (m) 

Área de Serviço Janela de Correr 2 folhas 1,20 1,20 1,20 

Banheiro Maxim-Ar (basculante) 0,60 0,60 0,80 

Dormitórios Veneziana 3 folhas  0,75 1,50 1,00 

Sala de Estar Porta de Correr 2 folhas 2,00 2,10 2,10 

 Pé-direito = 2,60m 

Cenário 3 

Ambiente Tipo de Janela Largura (m)  Altura (m) 

Área de Serviço Janela de Correr 2 folhas 1,50 1,50 1,20 

Banheiro Maxim-Ar (basculante) 0,80 0,80 0,80 

Dormitórios Veneziana 3 folhas  0,75 1,50 1,20 

Sala de Estar Porta de Correr 2 folhas 2,00 2,10 2,10 

 Pé-direito = 2,80m 

Fonte: Elaboração da autora 

 

Inicialmente, como demonstra as figuras 38 e 39, a seguir, foram analisadas as 

diferenças na distribuição da iluminância a partir da variação do pé-direito e das dimensões 

das aberturas, mantendo-se fixos os tipos de caixilho:  
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Figura 38 - Distribuição de iluminância para caixilhos com 50% de abertura para iluminação  

 
Fonte: Elaboração da autora 
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Figura 39 - Distribuição de iluminância para caixilhos com 100% de abertura para iluminação 

 
Fonte: Elaboração da autora 
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A Figura 38 mostra a variação nos parâmetros construtivos para as janelas venezianas 

padrão nos dormitórios (50% de vão para iluminação natural), enquanto na Figura 39 há 

alteração do padrão de caixilhos para abertura de vão de 100%. Nos dois casos, é possível 

notar uma melhora na distribuição da iluminância, com a variação dos cenários. 

Observa-se também que, principalmente na Figura 39, mesmo com uma variação 

mais sutil, houve um acréscimo nos níveis de iluminância, na varanda, na área mais próxima à 

abertura, que indica impacto da dimensão do pé-direito adotado no resultado.  

As simulações para análise da variação do tipo de caixilho mantiveram os mesmos 

modelos de aberturas dos estudos de desempenho térmico, o que significa que, dentro de 

cada um cenários, houve alteração no padrão das venezianas dos dormitórios, alteração da 

altura dos painéis de vidro das varandas (que no caso da térmica foi ponto importante na 

análise) e manutenção do tamanho e tipo de caixilho nas demais aberturas, assim como a 

adoção do mesmo pé direito.  

 

Figura 40 - Análise variação de caixilho - Cenário 1 

Caixilho com 50% de abertura para iluminação            Caixilho com 100% abertura para iluminação 

 
Fonte: Elaboração da autora 

 

Figura 41 - Análise variação de caixilho - Cenário 2 

Caixilho com 50% de abertura para iluminação             Caixilho com 100% abertura para iluminação  

 
Fonte: Elaboração da autora 
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Figura 42 - Análise variação de caixilho - Cenário 3 

Caixilho com 50% de abertura para iluminação             Caixilho com 100% abertura para iluminação  

 
Fonte: Elaboração da autora 

 
É possível notar, nos três cenários, que há uma variação mais significativa na 

distribuição da iluminância, especialmente nas áreas mais afastadas das aberturas dos 

dormitórios, com a alteração do tipo de caixilho. No cenário 3, por exemplo, ilustrado na 

Figura 42, os dormitórios com caixilhos que permitem abertura de 100% do vão apresentaram 

em todo ou quase todo o ambiente (no caso do Dormitório 2), níveis de iluminamento acima 

de 60 lux, nível mínimo exigido pela NBR 15.575 (ABNT, 2013), para ambientes residenciais 

como salas de estar, jantar, dormitório, copa, cozinha, banheiros e áreas de serviço. O 

acréscimo nos níveis indica a possibilidade de economia de energia com iluminação artificial, 

nos ambientes específicos ao longo do ano.  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa demostrou que, principalmente no contexto da gestão urbana em países 

da Europa, na Austrália, Canadá e em boa parte da Ásia, a legislação urbanística foi abordada 

como um instrumento fundamental para se estabelecer as diretrizes para a expansão 

territorial ou o adensamento das cidades, além de orientar o processo de crescimento e 

controle nas demandas de energia provenientes da construção civil. 

Através do estudo da legislação urbanística de outros países, em especial, dos 

Códigos de Obras, foi possível verificar diferenças significativas na abordagem do tema: as 

regulamentações são mais restritivas sobre a adoção de parâmetros para os cálculos de 

desempenho e fundamentam muito melhor as questões que levam a tais parâmetros, sem 

necessariamente tirar a liberdade e a responsabilidade de escolha dos projetistas. É muito 

mais comum, também, que a legislação seja complementada pela recomendação de uso de 

outros instrumentos como normas técnicas, certificações, acordos voluntários36, que formam 

um conjunto coeso e mais eficaz para formatação de diretrizes construtivas voltadas ao bom 

desempenho dos edifícios. 

Assim como na maioria dos textos estudados, ficou evidenciado tanto em Assis 

(2002), quanto em Ng (2005), que o desafio de se edificar cidades com mais conforto aos 

usuários, começa nas escolhas que nortearão os projetos. Essas escolhas, por sua vez, estão 

pautadas no talento e na criatividade de seus idealizadores, nos interesses financeiros de seus 

investidores e conduzidos legalmente por regulamentações e normas específicas. Deve-se 

entender que a legislação precisa acompanhar as transformações constantes das cidades e da 

tecnologia, portanto, precisa ser constantemente revista e adaptada para atender de forma 

adequada às demandas urbanas. Além disso, é preciso se desmistificar que as leis são fatores 

que necessariamente impedem ou engessam a inovação e o processo criativo, fato já 

superado em muitos países. 

Há também uma unanimidade, na base bibliográfica estudada, pela necessidade de 

alinhamento da legislação aos desafios da adaptação das cidades às mudanças climáticas. O 

                                                      
36 Acordos voluntários são instrumentos legais firmados entre o poder público e os proprietários, inquilinos ou 

administradores do imóvel, para implementação e melhorias, definidas por metas e parâmetros numéricos, no 
desempenho energético da edificação (BOZA-KISS et al., 2013). São mais comuns em países com tradição 
consolidada de gestão participativa, como é o caso da Suécia, como citado por Schade et al (2013). 
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planejamento para a implantação de projetos que sejam “sensíveis” às condições climáticas 

pode ser uma das soluções para o enfrentamento do problema no futuro. Muitos problemas 

podem ser resolvidos com diretrizes claras que conduzam e, ao mesmo tempo, orientem de 

forma adequada a implantação de edifícios tanto na macroescala, ou seja, no âmbito da 

cidade, quanto na microescala, para o caso dos edifícios como itens isolados, de forma que, 

no projeto de arquitetura, estejam previstos níveis satisfatórios de conforto ambiental aos 

usuários daqueles espaços públicos e privados. 

Considerando-se que os edifícios são projetados para durarem décadas ou até 

mesmo séculos, as cidades devem estar preparadas não apenas para aprimorar 

permanentemente as diretrizes para as novas edificações, mas também para reabilitar os 

edifícios existentes, adequando-os às novas demandas energéticas e tecnológicas. O tema da 

reabilitação de edifícios não tem menção nas leis paulistanas e nem nos códigos analisados de 

outros municípios do Brasil. 

Além disso, o atendimento aos acordos de redução de emissões de CO2 na atmosfera 

e a melhoria na eficiência das cidades, tem determinado que muitos países revejam suas 

regulamentações e a tendência observada na pesquisa, sem dúvida, é de instrumentos legais 

que utilizam parcial ou totalmente parâmetros baseados no desempenho dos edifícios. São 

modelos mais complexos, alinhados com as características climáticas de suas localidades e, 

por isso, exigem maior preparo tanto dos projetistas e construtores, mas principalmente da 

administração local, por dependerem de conhecimento mais aprofundado sobre a 

metodologia para as simulações e a leitura de resultados de desempenho dos conjuntos de 

sistemas dos edifícios, porém, ainda assim, são as apostas mais confiáveis para o desenho de 

cidades mais sustentáveis e preparadas para os desafios climáticos.  

Ao contrário do resto do mundo, a cidade de São Paulo e, em geral, a maioria das 

cidades brasileiras não está empenhada em se preparar para o futuro. A posição privilegiada 

sobre a utilização de recursos energéticos de base mais limpa, como é o caso da energia 

hidrelétrica, não significa abundância e a dispensa da necessidade de adaptação às demandas 

climáticas projetadas. O mundo é um só e o aquecimento global trará consequências 

catastróficas a todas as nações. 

Pesquisas como a Alves (2014) e da EPE (BRASIL, 2018) exemplificam, em especial 

para a cidade de São Paulo, as mesmas previsões apontadas pelas organizações internacionais 

de pesquisa do clima, sobre o impacto negativo nos níveis de conforto do ambiente 
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construído, causados pelo aquecimento global nas próximas décadas. A pesquisa fundamenta 

o alerta para uma mudança imediata na postura e atitudes das autoridades locais para 

aumentar a resiliência urbana e evitar tragédias naturais e colapsos urbanos e sociais a longo 

prazo. 

Em um país continental como o Brasil, a heterogeneidade da ocupação nas cidades 

brasileiras e as diretrizes para elaboração de projetos deveriam ser mais específicas por 

regiões e expressar as diferenças climáticas, como ocorre com países como a China e a 

Austrália, por exemplo. Há, contudo, uma padronização nos textos das leis e a preocupante 

tendência iniciada pelo Código de Obras da cidade de São Paulo em se abandonar os aspectos 

técnicos necessários para projetos voltados ao bom desempenho ambiental, em detrimento 

da simplificação do processo de aprovação nas prefeituras que, como observado no estudo 

de caso, não demostraram ser administrativamente mais eficazes. 

Mesmo com diversas opções tecnológicas e outros muitos exemplos de instrumentos 

normativos voltados para a questão do consumo energético à disposição, inclusive focados 

em edificações autossuficientes com relação ao consumo de energia e com baixos índices de 

emissão de poluentes, ainda há, no Brasil, em especial pelos grandes agentes que controlam 

o mercado imobiliário, um entrave cultural, expresso pela resistência à inovação e pela 

aversão ao risco (financeiro) decorrente de processos inovadores. Como inovar exige 

investimento contínuo em novas pesquisas, a manutenção de modelos já testados, 

consolidados e aprovados é a solução mais fácil e econômica. 

A “simplificação” das regras edilícias e urbanísticas que, no caso do Código de Obras 

da cidade de São Paulo, significou a retirada de parâmetros mínimos, tais como a exigência de 

aberturas voltadas para o exterior dos edifícios e a determinação de suas dimensões mínimas 

para atendimento de níveis adequados para o conforto térmico e acústico, está formalizada e 

embasada no Artigo 6º do Plano Diretor Estratégico em vigência, que traz dentre as diretrizes: 

XII - revisão e simplificação da legislação de Parcelamento, Uso e Ocupação 
do Solo e das normas edilícias, com vistas a aproximar a legislação da 
realidade urbana, assim como facilitar sua compreensão pela população; 

 

Cass e Shove (2018) são enfáticos ao afirmarem que as normas podem ser os 

instrumentos fundamentais para redução no consumo de energia e emissão de poluentes. 

Disso, porém, depende uma interação menos complicada e mais colaborativa entre governo, 

profissionais projetistas e construtores e mercado. A ausência de atuação e controle da 
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autoridade pública permite que o processo de construção da cidade seja conduzido: ou por 

um mercado interessado ao maior retorno financeiro, dentro do menor risco operacional, ou 

pela total ausência de controle do processo que, no caso da cidade de São Paulo, pode ser 

traduzido pela cidade ilegal expandida às periferias. 

Retomando-se o estudo de caso, pôde-se observar ainda que simplificar a legislação, 

não melhorou, na prática, o processo para obtenção dos alvarás de construção ou 

regularização de edificações irregulares, portanto, não deixou a ocupação da cidade de São 

Paulo menos ilegal.  Flexibilizar as leis, não exigindo quase nada, por outro lado, tende a 

interromper o fluxo natural, já identificado por outros países, à inovação. No caso de São 

Paulo, simplificar processos significa continuar permitindo que o mercado imobiliário dite as 

regras do que lhe é mais conveniente. 

Em termos atuais, um exemplo da atuação do mercado pode ser expresso na oferta 

cada vez mais comum de novos apartamentos entregues com infraestrutura pronta para a 

instalação de ar-condicionado tipo split em quase todos os cômodos. Este modelo de projeto, 

que antes era mais voltado para os edifícios comerciais, mas que se torna cada dia mais 

comum nas residências, prevê o ar-condicionado como a solução universal para o desconforto 

térmico. Essa é uma solução de operação mais simples para os usuários e menos onerosa, no 

que se refere aos custos de projeto e conhecimento técnico especializado, que as soluções de 

climatização passiva como a orientação correta de fachadas na implantação, especificação e 

instalação de controladores e bloqueadores de radiação solar direta, como brise-soleils, e 

outros recursos que demandam mais tempo de projeto dedicado a estudos de desempenho 

ambiental e que, consequentemente, dependem da formação adequada dos projetistas.  

Pior que isso, se a total desconsideração com o fator climático for estabelecida como 

regra na legislação urbanística brasileira, a dependência do ar-condicionado será 

potencializada, já que há uma grande demanda latente e, como apontado pela EPE (BRASIL, 

2018), quanto mais equipamentos instalados, maior o impacto da perda de calor dos 

compressores no ambiente urbano e, consequentemente, mais agravado fica o problema da 

ilha de calor, criando-se um grande ciclo de consumo e de retroalimentação do problema.  

Se estudos, simulações e recomendações para alterações da legislação urbanística já 

eram conduzidos em algumas cidades na década de 1980, é, no mínimo, preocupante que 

nenhum dos três instrumentos urbanísticos mais recentes na maior cidade da América Latina 

e 4ª maior cidade do mundo (UN/DESA, 2016) façam sequer menção sobre a importância do 
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estudo da insolação nas fachadas e cobertura dos edifícios, ou sobre os limites de 

sombreamento dos lotes vizinhos, como ferramentas essenciais para estudos de implantação. 

Ainda que a radiação solar direta não indique necessariamente a saúde ou conforto no 

ambiente interno (ASSIS, 2002), diversos estudos apontaram um fator psicológico muito 

importante para a sensação de conforto dos usuários, sem mencionar que projetos focados 

no conforto e saúde de seus usuários tendem ao consumo de energia mais racional, já que, 

em geral, são orientados para o aproveitamento máximo das condições climáticas naturais 

(GONÇALVES et al., 2015). 

Bons índices de desempenho ambiental não se criam sozinhos e o mercado depende 

de balizamento, controle e fiscalização para que a construção de ambientes com qualidade 

seja considerada. A intenção dos projetistas, certamente, não é a de construir espaços de 

residência ruins, porém, sem a parametrização do que é bom ou ruim, há uma tendência 

natural de que modelos já testados e aceitos pelo mercado sejam repetidos muitas vezes, 

independentemente de sua adequabilidade. 

Exigir resultados de desempenho de edifícios implica, portanto, em outro dilema para 

o mercado e para a autoridade legisladora: a criação de regras institucionalizadas pela 

legislação e a necessidade de comprovação e atualização constante da adequabilidade de tais 

parâmetros, no caso, no Código de Obras, a partir de estudos paramétricos e desenvolvimento 

de modelos comparativos baseados nas tipologias de edifícios mais comuns, que exige 

preparo também dos responsáveis que farão as avaliações e aprovações dos projetos.  

A solução adotada pela gestão paulistana é, sem dúvida, a mais simples: 

desconsidera-se a existência do fator clima na legislação edilícia, não se exige nenhum tipo de 

estudo baseado no desempenho e na eficiência energéticas dos edifícios e não se mensura ou 

fiscaliza a adequabilidade dos ambientes construídos após a finalização das obras. 

Outra questão preocupante ao se analisar o Código de Obras e Edificações paulistano 

vigente é a atribuição da responsabilidade da concepção de projetos adequados apenas aos 

arquitetos, engenheiros e aos proprietários dos imóveis, eximindo o órgão municipal da 

análise de plantas com as divisões e espaços internos nos novos pedidos de aprovação. Caberá 

à Prefeitura apenas checar os dados de áreas externas e os critérios estabelecidos na Lei de 

Zoneamento, como o atendimento ao limite de altura das novas construções, item este que, 

em geral, foi flexibilizado em algumas zonas como as ZEU – “Zona Eixo de Estruturação 

Urbana”.  Isso significa, novamente, para o mercado imobiliário a liberdade para construir 
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habitações com ambientes cada vez menores, com isolamento acústico inadequados entre 

apartamentos vizinhos e sem a necessidade de cumprir exigências mínimas de ventilação ou 

iluminação naturais.  

Se a legislação urbanística define a qualidade de vida como premissa, discutir 

parâmetros arquitetônicos que convergem para o alcance desse objetivo deve ser um 

exercício contínuo, começando pelo meio acadêmico. O exercício contínuo da arquitetura 

deve ser pautado na reflexão, na inovação e na coragem para a mudança necessária de 

paradigmas. O principal paradigma a ser quebrado é a falsa ideia de que a lei não é para todos. 

Muitos problemas, principalmente urbanísticos, são justificados com a alegação de que a 

aplicação da legislação “encarece” bairros e edificações. Sem entrar em discussões sociais 

sobre a “cidade ilegal”, mencionada por Rolnik (1999) para explicar as diversas ocupações 

irregulares de metrópoles como São Paulo, a expansão da cidade sob a ótica de legislações 

omissas pode trazer problemas urbanos muitos difíceis de se reverter no futuro. Em outras 

palavras, a “cidade ilegal’ não deve significar o abandono do poder público sobre a gestão do 

espaço urbano como um todo. 

Outra premissa a se discutir é a quem as leis reformuladas se destinam 

verdadeiramente e a quais interesses elas atendem. O código Arthur Saboya marca, segundo 

autores como Rolnik (1999) e Freitas Junior (2008), o início da pressão do mercado imobiliário 

para legislações urbanísticas mais flexíveis. A possibilidade de se aumentar os limites de 

gabarito nas áreas centrais da cidade de São Paulo, possibilitou o adensamento da região, 

direcionando-a a uma ocupação quase exclusivamente comercial e que viria a se transformar 

em um problema de desvalorização e esvaziamento da região nas décadas seguintes. Embora 

as razões para o esvaziamento da região central envolvam vários fatores, entre eles, os 

interesses de grandes incorporadoras em se valorizar outras regiões da cidade, não se pode 

descartar o papel fundamental da legislação nos moldes de ocupação daquela região.  Da 

mesma forma, a pressão imobiliária e das construtoras pela redução nos custos para se erguer 

edifícios com habitações cada vez menores forçou os dois últimos Códigos de Obras e 

Edificações promulgados em São Paulo a abrir mão de parâmetros técnicos como definição da 

espessura mínima de paredes e pisos e  utilização de estudos de orientação de fachadas para 

melhor aproveitamento das condições climáticas locais; o resultado é um estoque de edifícios 

com problemas de conforto em todas as suas vertentes. O desconforto térmico e a 

disponibilização insuficiente de luz natural criaram uma demanda excedente por sistemas de 
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iluminação e condicionamento artificiais, o que gera impacto no consumo de energia, 

aumenta a poluição ambiental, o calor antropogênico gerado e liberado para as áreas externas 

ao edifício e outros problemas urbanos relacionados. 

Os resultados das simulações demostraram, mesmo de forma simplificada, que a 

utilização de parâmetros prescritivos como a implantação e o posicionamento adequado das 

aberturas ou a simples alteração em parâmetros construtivos, como o tamanho das janelas, 

itens que foram suprimidos dos códigos de obras paulistanos ao longo dos anos, podem 

representar um ganho na qualidade dos ambientes construídos. Outras alterações simples, 

como a definição do padrão de iluminação natural permitido pelo tipo de caixilhos, também 

melhoraram o desempenho luminoso nos ambientes simulados. 

Infelizmente, pôde-se concluir que muitos dos entraves para a modernização dos 

instrumentos legais, com o adequado embasamento em estudos contemporâneos voltados 

para melhoria da qualidade ambiental dos edifícios e espaços públicos, estão vinculados à 

burocracia, à falta de visão política para o planejamento a longo prazo e aos interesses do 

mercado imobiliário pela manutenção do “status quo”.  

Da experiência profissional pessoal e convivência com muitos arquitetos na cidade 

de São Paulo é possível perceber que o conhecimento técnico adequado para aplicação de 

conceitos de desempenho ambiental na fase da concepção de projetos é incipiente. Muitos 

profissionais nem ao menos consideram questões simples de implantação em seus projetos. 

Ainda que alguns modelos de simulação permaneçam financeiramente inacessíveis e, em 

muitos casos, estão restritos ao ambiente acadêmico da pós-graduação, as opções de 

ferramentas gratuitas, além dos métodos para cálculos manuais e analíticos que ajudariam na 

concepção de projetos mais adequados sob o ponto de vista do desempenho, também 

esbarram em outro problema, para o qual as autoridades públicas parecem não ter nenhum 

controle ou gestão: a qualidade da formação acadêmica dos projetistas.  

Deve-se questionar a quem a simplificação dos processos para obtenção dos alvarás 

de construção realmente interessa. Alegar que a responsabilidade pelo atendimento às 

normas é do arquiteto, engenheiro ou projetista, sem oferecer ferramentas ou parâmetros 

técnicos mínimos para auxiliar a realização das escolhas projetuais mais adequadas, não 

fiscalizar ou cobrar o desempenho adequado dos edifícios construídos, definitivamente não 

acompanha a tendência mundial para o aumento do rigor e do grau de detalhamento das 

regulamentações. 
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Do apanhado de informações que compuseram a pesquisa, é possível traçar dois 

cenários com propostas para a adequação do Código de Obras e Edificações: o ideal e o viável. 

O cenário ideal seria a modernização do COE, a exemplo de outros países, 

adequando-o para uma nova demanda de resultados baseados no desempenho. Ao contrário 

do que se imagina, este modelo de legislação dá muito mais autonomia ao projetista, mas irá 

lhe exigir um conhecimento técnico mais aprofundado para propor soluções que deverão ser 

traduzidas nos níveis de conforto ambiental exigidos. Além da melhoria nos resultados de 

desempenho térmico e luminoso dos edifícios, foi verificado ao longo da pesquisa que os 

códigos baseados no desempenho são considerados os instrumentos viabilizadores para 

atendimento da demanda de redução do consumo de energia e emissão de poluentes na 

atmosfera. Ao mesmo tempo em que é a solução ideal, é a mais utópica dentro da tendência 

adotada pelas autoridades municipais. Mesmo os códigos mistos, prescritivos com alguns 

itens baseados no desempenho, parecem estar muito além da realidade paulistana. 

O segundo caso de adequação, considerado viável, envolve a retomada de alguns 

itens perdidos ao longo do tempo, ao texto da legislação. Itens fundamentais como a menção 

às Normas Técnicas vigentes, a definição das diretrizes para implantação correta dos edifícios 

nos lotes, que exige a utilização dos dados climáticos para permitir a insolação (ou a bloquear, 

quando for o caso) e criar limites para o impacto daquela construção na vizinhança.  Sugere-

se então uma revisão no COE, para torna-lo novamente um documento mais técnico do que 

burocrático, como costumava ser. Não seria “devolver” ao texto da lei, o que foi retirado da 

versão revogada e sim, realizar novos estudos sobre a eficiência e adequabilidade dos 

parâmetros construtivos comuns (dimensões de ambientes, de aberturas, pé-direito)  

atualizando-os para atender as novas demandas de qualidade ambiental e eficiência 

energética.  

Dever-se ia estabelecer também um prazo máximo para a atualização dos códigos 

vigentes. Austrália e Canadá, por exemplo, atualizam a versão de seus códigos de edificações 

em, no máximo, três anos. Os atualizados exigem que o conteúdo da lei seja discutido com 

frequência, portanto, itens obsoletos podem ser retirados ou novas demandas, como foi o 
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caso da Lei 16.809/2018, conhecida informalmente como “Lei dos Portões”37, podem ser 

incorporadas ao texto legal.   

Embora demande bastante esforço, essa opção seria muito mais uma atualização do 

que uma mudança no padrão existente e, por este motivo, foi considerada uma adequação 

viável, a curto prazo. Ainda assim, sua aplicação prática enfrentaria muitas barreiras, 

especialmente relacionadas às exigências maiores do que os técnicos, os projetistas e o 

mercado de construção estão acostumados a atender.  

                                                      
37 A lei, que é mais nova que o COE vigente, estabelece que os portões automáticos basculantes não podem ter 

abertura projetada para as vias públicas, o que altera algumas disposições existentes em outras leis como a 
LPUOS sobre recuos e o COE, sobre as permissões para construção, por exemplo. 
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