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RESUMO 

Mello, M. R. A. F. ADENSAMENTO CONSTRUTIVO E O DESEMPENHO 

TÉRMICO E LUMINOSO DAS EDIFICAÇÕES: A relação entre orientação, 

obstrução e área envidraçada. 2020. 150p. Tese (Doutorado) Faculdade de Arquitetura 

e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2020. 

 

O grande desafio deste milênio será pela redução do impacto no meio ambiente causado 

pelo meio urbano.  As últimas décadas de discussão sobre o pensamento urbano 

giraram entorno da cidade compacta, com o incentivo do uso de altas densidades 

edificadas como solução para redução do impacto no solo e a melhora na eficiência do 

transporte urbano. Porém existe um paradoxo inerente ao aumento da densidade 

urbana. Se por um lado o aumento da massa edificante é necessário para atingir maiores 

densidades, por outro, o aumento do nível de obstrução e a proximidade entre edifícios 

pode diminuir ou comprometer a própria qualidade ambiental urbana. Na escala do 

edifício, oportunidades de adaptação da fachada como maiores áreas envidraçadas ou 

uso de sombreamento podem contrabalançar os efeitos negativos forma urbana. Porém 

até que ponto seria possível? O objetivo desta tese é entender o impacto da densidade 

construída no desempenho térmico e luminoso do ambiente interno residencial, através 

da relação entre nível de obstrução, orientação e área envidraçada. A partir disso, 

propõe-se uma metodologia de análise da forma urbana baseada em desempenho. A 

cidade de São Paulo foi situada como foco de estudo, com a análise da forma urbana 

de alta densidade produzida ao longo de sua história pelos seus diferentes instrumentos 

urbanísticos. 

 

Palavras Chave: Planejamento Urbano. Desenho Urbano. Morfologia Urbana. 

Conforto Ambiental. Conforto Térmico. São Paulo 

 

  



 

ABSTRACT 

Mello, M. R. A. F. BUILDING DENSITY AND THE THERMAL NA DAYLIGHT 

PERFORMANCE: the relationship between orientation, urban obstruction and glazing 

ratio. 2020. 150p. Tese (Doutorado) Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2020. 

 

One of the biggest challenges of our days is to reduce the human impact on the 

environment. For the past decades, different professionals have discussed urbanism in 

favor of compact cities and high densities to improve public transportation efficiency 

and reduce land use impact. Despite these urban goals, there is a paradox in densifying 

cities. The elevation of the building mass increases the density, but also increases 

obstruction levels and the proximity between buildings can compromise the urban 

quality. At the building scale, would it be possible to adapt the façade to balance the 

negative effects of a densified urban form? How much would it be? The goal of this 

theses is to understand how much the density of the urban form impacts the thermal 

performance and daylight performance in residential use, studying the relation between 

obstructions, orientations and glazing ratio. Thus, it is proposed a methodology to 

analyze the urban form based in performance. São Paulo is the case study of this theses, 

with its high density and urban form analyzed during history.  

 

Palavras Chave: Urban Planning, Urban Design. Urban Morphology. Urban Density 

Enviornmental Comfort. Thermal Comfort. São Paulo 
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1 Introdução 

O ano de 2006 marca um novo estado mundial onde a população urbana excedeu a 

população rural. Considerando que a perspectiva dos próximos anos é seguir a tendência 

do crescimento da população urbana, o futuro da civilização humana consiste no 

tratamento adequado das cidades. De acordo com o IBGE, em 2010 a população 

brasileira já ultrapassava a marca de 190 milhões de habitantes sendo que 84% deles já 

viviam em áreas urbanizadas.  

Dentro do contexto de São Paulo, a inabilidade do Estado de organizar e prover 

habitação para a explosão demográfica sofrida no século XX culminou em uma 

conformação urbana de baixa densidade caracterizada pelo espraiamento da cidade e 

ocupação das periferias (Bonduki, 1992; Ferreira, 2005). A expansão urbana se deu de 

maneira desordenada e dispersa, sem a infraestrutura necessária para o atendimento 

destas áreas, criando uma cidade dependente de grandes deslocamentos e ineficiente no 

uso de sua infraestrutura. 

Por outro lado, a cidade se encontra hoje em um momento importante, onde todos os 

instrumentos de planejamento urbano foram revisados, constituindo um novo ciclo na 

construção da cidade. Como explicado no PDE, a revisão pretendeu reorganizar a cidade 

baseada no conceito da cidade compacta, promovendo a retenção do espraiamento da 

cidade, o adensamento urbano e a preservação do meio ambiente. 
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 Município de São Paulo    Região Metropolitana de São Paulo 

Figura 1.1 – Crescimento da zona urbana de São Paulo. (Meyer, Grostein and Biderman 2003; em 

Conceição, 2010) 

A densificação da massa construída, necessária para abrigar a densidade populacional 

requerida, pode causar diminuição da qualidade ambiental do espaço construído. Com a 

aglomeração de edifícios e a diminuição do espaçamento entre eles, haverá impactos 

negativos tanto nos ambientes externos como nos internos. No nível do pedestre, externo 

às edificações, poderá haver a restrição ao acesso solar e o bloqueio da ventilação 

urbana. Nos ambientes internos às edificações, poderão ocorrer diminuição da 

capacidade de utilização de iluminação e de ventilação naturais, assim como a redução 

do acesso solar pelas unidades habitacionais.  

Há evidências da correlação entre qualidade urbana, sua forma e densidade. No Rio de 

Janeiro, o bloqueio dos ventos por prédios justapostos diminuiu a capacidade de 

remoção de calor no nível do pedestre (Corbella et Yannas, 2003). Em Hong Kong, o 

mesmo fenômeno foi estudado para a caracterização do nível de dispersão de poluição 

(Ng, 2006). Rodríguez Álvarez (2014) demonstra que, no contexto europeu, existe uma 

correlação entre consumo de energia e os parâmetros de forma urbana: compacidade, 

taxa de ocupação e coeficiente de aproveitamento bruto. Estudos revelaram que o 

consumo de energia para iluminação é mais influenciado pelo índice de compacidade do 

que coeficiente de aproveitamento. Para os climas em que as cargas de aquecimento 

regem o consumo total de energia, formas compactas tem um melhor desempenho 

energético, porém, caso a construção tenha melhor índice de isolamento térmico, o fator 
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de compacidade deixa de ser tão influente.  

A qualidade e desempenho ambiental da cidade está intrinsecamente relacionada à forma 

urbana gerada pelos instrumentos urbanísticos, pois eles regulamentam os afastamentos 

entre edificações necessários para insolação, iluminação e ventilação. Porém, há uma 

lacuna de estudos comparativos de desempenho ambiental das produções de formas 

urbanas historicamente construídas em São Paulo ao longo de sua história. Em outras 

palavras, como podemos afirmar se a produção da forma urbana está realmente 

evoluindo em busca de melhores qualidades ambientais sem dados comparativos? Será 

que a produção do início do Século XX é melhor quando comparada à produção do 

começo deste novo século?  

Para o caso de São Paulo, estudos mais aprofundados indicam que quando se tem o 

contexto de forma urbana de edifícios isolados, como é o caso de São Paulo, a 

heterogeneidade entre alturas, formas e disposições espaciais dos edifícios melhora o 

desempenho urbano em relação a sua ventilação e ao uso de iluminação natural interna. 

(Ng, 2005; Ng, 2006; Cheng et al,2006). Mello (2012,2015) demonstra que, quando a 

forma urbana se caracteriza por edificações homogeneamente distribuídas e de mesma 

altura na mesma quadra urbana, a diferenciação de desempenho térmico e luminoso 

entre orientações se restringem somente às unidades dos andares superiores da 

edificação. 

A forma urbana de São Paulo é fundamentalmente baseada no lote urbano, com o Código 

de Obras como definidor de “regras para organizar os espaços internos dos lotes e das 

construções” (http://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/fases/ - 02/07/15). A legislação 

trata igualmente todos os lotes, porém a qualidade ambiental dos edifícios pode variar 

dependendo de sua posição relativa na quadra. Considerando os recuos mínimos 

obrigatórios, edifício de esquina detém em média maiores distanciamentos em relação a 

edificações vizinhas porque contém mais fachadas faceando a rua, desta maneira, a 

distância do arruamento é acrescida ao recuo frontal. Por outro lado, edifícios que se 

localizam no meio da quadra não têm esta característica. O formato do lote, bem como 

sua relação com os lotes adjacentes e sua relação com a rua, também podem interferir 

em seu desempenho. No momento em que se aplica o mesmo conjunto de regras para 

lotes que tem qualidades diferentes pode estar-se diminuindo o desempenho de alguns, 

e consequentemente, afetando a qualidade ambiental global da cidade. Acredita-se que 

quando se considerar a quadra como a unidade de qualificação ambiental urbana, essas 

diferenciações entre os lotes ficarão contidas dentro da análise da própria quadra. Neste 
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sentido, a unidade mínima de melhor qualificação ambiental da forma urbana deveria 

ser a quadra, e não o lote. Logo o conjunto de regras deveria visar a melhoria da quadra 

como um todo. 

Apesar da grande diversidade de níveis de obstruções proporcionadas pela forma urbana 

e diferentes orientações, o projeto do edifício ainda contém capacidade adaptativa para 

contornar um possível mal desempenho imposto. Com a possibilidade de aumentar 

tamanho de suas janelas visando aumentar a quantidade de iluminação natural interna e 

ventilação natural. No outro sentido, a diminuição das janelas ou a utilização de 

elementos de sombreamento pode restringir o nível de irradiação solar excessiva 

recebida melhorando seu desempenho térmico durante o verão.  

Portanto, para um estudo urbano deve-se além de verificar o impacto das obstruções 

causadas pela forma urbana, deve-se também verificar o grau de adaptabilidade das 

fachadas disponível na escala do edifício.  

O objetivo geral do presente trabalho é formular uma metodologia capaz de analisar a 

forma urbana considerando sua complexidade morfológica, com diversos níveis de 

obstrução e diferentes orientações. Sendo para isso necessário entender-se qual a relação 

entre obstrução, orientação e área envidraçada para se averiguar a grau de adaptabilidade 

disponível nas fachadas para atenuar ou reduzir os impactos negativos que o nível de 

obstrução externo pode causar. Pretende-se contribuir para o processo de reformulação 

dos instrumentos urbanísticos da cidade de São Paulo, revendo os critérios já existentes 

de desempenho térmico e luminoso da forma urbana, com respeito ao seu impacto sobre 

internas das edificações de uso residencial.  

Assim, o trabalho inclui a avaliação do impacto das formas urbanas resultantes dos 

instrumentos urbanísticos característicos da cidade de São Paulo, com base nos aspectos 

de desempenho térmico e luminoso interno das edificações residenciais. Esse estudo 

crítico inicial dará suporte à discussão e à revisão dos instrumentos urbanísticos, 

contribuindo para a elaboração de alternativas para a forma urbana em diferentes 

situações de adensamento populacional e construtivo na cidade de São Paulo, propostas 

pelo novo PDE, na busca de uma cidade mais compacta em áreas estratégicas de 

centralidade, e com melhor mobilidade e vitalidade urbana.  

A unidade urbana de referência a ser estudada será a quadra, com foco nas unidades 

residenciais, partindo de parâmetros qualitativos e quantitativos de desempenho térmico 

e luminoso, relacionados aos espaços internos: potencial de uso de iluminação natural, 
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potencial para uso de ventilação natural, nível de conforto térmico dos ocupantes e 

demanda energética para sistemas de condicionamento de ar.  

Regiões da cidade que representem uma forma urbana típica moldada pelos diferentes 

instrumentos urbanísticos, atuais e antecessores, serão avaliados e comparados para 

diagnóstico e servir de base para estudos posteriores.  

A presente proposta de trabalho se baseia na hipótese de que, para a avaliação do 

desempenho ambiental urbano, a quadra é melhor unidade comparativa do que um 

edifício único, criando uma metodologia capaz de executar esta análise.   



 

6 

 

2  Histórico dos Códigos Urbanísticos com foco na 

conformação da Forma Urbana 

A longo de sua história, a cidade de São Paulo passou por diversas transformações 

urbanas, com modificações consecutivas nos instrumentos urbanísticos que 

regulamentam as edificações da cidade. Apesar de ter sido fundada em 1554, as 

discussões sobre o adensamento urbano começam somente no início do século XX, com 

os primeiro edifícios altos no centro impulsionado pelo capital cafeeiro como forma de 

diversificação de investimento. (Anitelli, 2010)  

A porção sudoeste do centro da cidade de São Paulo foi o mais regulado do ponto de 

vista da legislação urbana, sendo nesta área onde são encontrados a maior parte dos 

edifícios altos da primeira metade de século XX. Pode-se afirmar que, inicialmente, a 

verticalização urbana em São Paulo sofreu grande controle por parte da administração 

municipal. No entanto, isso não necessariamente significou limites (Rolnik, 1997). A 

regulamentação urbana foi o resultado do conflito de interesses entre o mercado, ou 

empresas que promoviam os empreendimentos habitacionais, e os aspectos técnicos 

colocados pelos profissionais da área. (Anitelli, 2012)  

Nos anos de 1910, alguns edifícios entre três e quatro pavimentos já compunham a 

paisagem urbana do centro da cidade, porém somente em 1920, com a aprovação da Lei 

2.332 que regulamenta o gabarito dos edifícios altos, é que a tipologia do edifício alto 

ganha tração na paisagem urbana. Considerada como marco do período de verticalização 

em São Paulo, a lei delimita o gabarito máximo da edificação fazendo uma relação de 

sua altura com a largura da rua. (Somekh, 1997) Apesar da regulamentação ser clara nos 

aspectos técnicos, esta nem sempre foi seguida pelo mercado, como pode ser 

demonstrado pelo caso do edifício Sampaio Moreira, quando foi aprovado mesmo em 

não conformidade com a lei e gerou “um precedente para a aprovação do Martinelli e, 

mais adiante, para a modificação da legislação". (Somekh, 1997) 

A relação de altura do edifício e a largura da rua foi um parâmetro que regulou a forma 

urbana durante quase quatro décadas. A Lei 2.332 segmentou a largura das ruas em três 

tipos: até 9 metros, de 9 a 12 metros, e acima de 12 metros. Para cada tipologia foi 

especificada uma altura limite diferente de duas vezes, duas vezes e meia, e três vezes 

respectivamente. (Souza,1994) Os valores destes gabaritos em termos de ângulo de 

obstrução seriam de 63,4°, 68,2° e  71,6°, ou seja, quanto maior a largura da rua, maior 

seria o ângulo de obstrução possível. Considerando estes dados, seria de se esperar 
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menores índices de insolação nas ruas mais largas, uma vez que estas detem maiores 

obstruções. A Lei também restringiu a verticalização somente à área central da cidade. 

No fim da década de1920, a construção de edifícios já extrapolava os limites do 

"triângulo histórico", formado pelas ruas Direita, XV de Novembro e São Bento. 

(Somekh, 1997)  

Em 1929, instituiu-se a Lei 3.427, conhecida como Código de Obras Arthur Saboya, na 

primeria tentativa de normatizar a construção de edificações (Somekh,1997). No Código 

não houve modificação dos parâmetros de gabarito das edificações pois este replica as 

mesmas relações entre largura de rua e altura de edificações descritas na Lei 2.332. Há, 

entretando, um importante avanço na caracterização dos espaços entre as edificações 

para finalidades de qualidades ambientais, dentro de sua Seção III. Nesta seção, o código 

cunha a definição de três finalidades para o afastamento entre os edifícios: insolação, 

iluminação e ventilação. Estes aspectos ambientais estarão presentes, total ou 

parcialmente, nos códigos que se suscederam até sua atual revisão do Código de 

Edificações de 2017 (LEI Nº 16.642:2017), como maneira de justificar o afastamento 

entre os edifícios.  

O Código de Obras Arthur Saboya ainda prossegue dando parâmetros claros de 

afastamento com base em aspectos ambientais, referindo-se sempre ao nível de 

insolação dos ambientes durante o solstício de inverno. A insidencia destas horas de sol 

seriam possíveis através de recuos entre os edifícios e a utilização de pátios descobertos 

e internos ao lote. Apesar desta clareza, não é possível definir onde estes parâmetros 

estão se baseando e quais benefícios específicos se buscam. Não se sabe se houve algum 

estudo técnico envolvido ou algum consenso de uma junta técnica; tampouco se estas 

horas de sol estabelecidas no regulamento servem para aquecer o ambiente, tendo para 

isso a finalidade do aumento do conforto térmico, ou porque acreditava-se que serviria 

para higienização do ambiente.   

Há um caráter de inovação na condução das regras dos afastamentos dos edifícios, 

diferenciando os ambientes para uso noturno e os ambientes para uso diurno. Para os 

ambientes de uso noturno seria necessário que este fosse banhado por uma hora durante 

os solstícios de inverno. Já no caso de edificações de “novos loteamentos urbanos” o 

parâmetro era ainda mais restritivo, aumentando o número de horas para três, e ainda 

considerando que estas três horas estivessem entre as nove horas da manhã e as três 

horas da tarde. Para ambientes de uso diurno, o código é bem menos restritivo e requere 

que os ambientes tenham alguma insolação direta durante o solstício de inverno, mas 
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não delimita o tempo necessário. O código, ainda, define uma regra geométrica para 

obtenção das tais horas, explicando um modelo de cálculo que conduziria a valores 

máximos de ângulos de obstrução de 43,1° para orientações Norte-Sul e 75° para 

orientações Leste-Oeste. Apesar de não ser explícito no código, infere-se que todo o 

ambiente para uso noturno seja de caráter exclusivamente residencial (dormitórios), e 

que os ambientes para uso diurno sejam para fins residenciais (salas) e comerciais. 

Acredita-se que tais definições possam ter influenciado todos os futuros códigos com a 

diferenciação dos recuos para edifícios residenciais e comerciais. 

Outra inovação foi a inserção do tema de direito solar: no código há a especificação de 

que novas edificações não poderiam bloquear a insolação de edificações já existentes.  

Apesar de todo o esforço em traduzir e definir estes aspectos ambientais, o código abre 

exceção para atuação destes parâmetros dentro do centro. “Nas zonas centrais, todas as 

vezes que, em virtude da orientação e largura do lote, não seja possível a aplicação das 

disposições... serão permitidas...” (Lei 3.427:1929) outras referências de composição 

dos pátios e dos recuos com afastamentos mínimos que variavam de dois a três metros, 

conduzindo a ângulos de obstrução superiores a 80° e fossos de iluminação profundos 

com níveis de insolação extremamente limitados.  

A partir desta época, o município começou a fazer concessões na altura dos edifícios por 

meio da implantação de uma nova regra: os edifícios poderiam ser escalonados, 

aumentando os recuos laterais e frontais quanto maior fosse sua altura. Esse é o caso do 

Ato municipal n° 663 de 1934 que atualizou o Código Saboya. (Anitelli, 2010)  

O Ato 1.366 de 19 fev 1938 estabeleceu gabaritos para altura nas edificações nas ruas 

do Centro Novo. Referido ato retira a relação entre o gabarito máximo e a largura da 

rua, como no Código Saboya, e coloca a exigência de um número mínimo de pavimentos 

(6 na R. São Bento; 10 em um outro grupo de vias). Acima desse limite poderia haver 

verticalização suplementar através de escalonamento em conjunto com aumento de 

recuo. Não deveria ser ultrapassado o limite de 50m de altura na R. São Bento e, nas 

demais vias, a altura máxima seria de 80m. (Silva, 2007) 

Códigos específicos para avenidas foram gerados a partir de então, legislando sobre 

alturas máximas e mínimas, como é o caso da lei n° 3571, que estabeleceu a necessidade 

de que construções verticalizadas localizadas em determinadas ruas residenciais 

estivessem recuadas das vias públicas (Rolnik, 1997). 
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Durante os anos 1940, o Decreto-lei n° 41 de 3 de agosto de 1940 exigia uma altura 

mínima de 39 metros, com possibilidade de altura máxima de 80 metros mediante recuos 

e, em casos especiais, chegar até 115 ou 135 metros (Anitelli, 2010). O Decreto Lei nº 

92 de 2 de maio de 1941, elaborado depois da implantação do Perímetro de 

Irradiação, alterou o perímetro da área central (estabelecido pelo Código de Obras); e 

ampliou alturas máximas para área Central (em função da largura das vias) (Silva, 2007). 

O gabarito volta então a ter uma proporção com a largura da rua, sendo estabelecidas 

novas tipologias de ruas com larguras: até 12 metros, 12 a 18 metros e acima de 18 

metros. Os gabaritos máximos para estas tipologias eram de 40 metros, 60 metros e 80 

metros respectivamente (Somekh, 1997), com ângulos de obstrução máximos entre 

73,3° e 77,3° (calculados por meio da relação entre largura de via e altura de edifícios).  

Durante esta época houve um estímulo para a verticalização, e consequente densificação 

urbana na região central, com a instituição de uma punição na forma de aumento de 

impostos caso os edifícios não atingissem o gabarito mínimo estabelecido (Leal, 2005). 

Apesar dos incentivos, poucas construções se apoderavam dos potenciais totais de 

adensamento, pois as alturas máximas previstas em lei foram sempre muito maiores do 

que a média construída na época. Como consequência, tais leis não instituíram nenhuma 

restrição ou limite aos construtores. (Anitelli, 2010) 

O ano de 1957 torna-se um novo marco em relação aos dispositivos de regulamentações 

da forma urbanas em São Paulo pois foi aprovada a Lei 5.261, a qual modificava 

conceitualmente o cálculo dos limites construtivos das edificações. Liderada por Anhaia 

Melo, a lei abarca elementos básicos para o planejamento de São Paulo baseada na ideia 

do compreehensive planning e a defesa da tese de considerar a expansão urbana tanto 

horizontal como vertical (Rolnik, 1997). O limite edificante, antes restringido por 

gabaritos ou por sua relação geométrica com a rua, passou a ser estabelecido por sua 

proporção baseada no tamanho do lote, por meio do conceito de potencial construtivo. 

A lei n° 5.261 reduziu o potencial construtivo para 4 vezes o terreno no caso de 

edificações residenciais, e 6 vezes a área do terreno para edifícios comerciais. Os valores 

são consideravelmente menores quando comparados com edificações construídas 

anteriormente cujas alturas poderiam ser entre 8 e 10 vezes a área do terreno 

(COCCARO, 2000). Apesar da tentativa de diferenciar os limites construtivos entre 

edifícios destinados a residências e comércio, a prática demonstrou que  muitos 

empreendimentos mudavam o uso logo após a obtenção do Habite-se (documento que 

permite o início do funcionamento da edificação). Logo, o potencial construtivo de 6 

vezes pode ser encontrado independentemente de seu uso.  
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Figura 3.1-1 - Foto do Centro de São Paulo demonstrando Forma Urbana baseada em legislações do começo do Século XX.  

Fonte: (Magaldi, M, 2015) 
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Após a década de 1960, a torre, edifício alto isolado no lote através de recuos 

determinado por leis, se torna a tipologia construtiva adotada pelo mercado imobiliário. 

(Rosa, 2015)  Em 1964, o Banco Nacional da Habitação (BNH) é criado pela lei n° 4.380 

e se tornou um dos mais importantes instrumentos de verticalização das cidades 

brasileiras. O banco normatizou e sugeriu regras para a atualização dos códigos de obras 

municipais. Tais instrumentos restringiram soluções espaciais e usos que faziam parte 

do repertório da arquitetura anterior (Anitelli, 2010).  

Em 1968, o Plano Urbanístico Básico (PUB) propôs uma estrutura urbana baseada no 

modelo norte-americano com altas densidades no centro, que compunha apenas 4% da 

área total do município, sendo o restante da área destinado a bolsões residenciais de 

baixa densidade. A Lei 7.688/71 relacionada ao Plano Diretor de Desenvolvimento 

Integrado (PDDI) instituía o conceito de zoneamento através da Lei de Uso e Ocupação 

do Solo, que reparte a área do município em 8 zonas. Porém, o potencial construtivo 

máximo vigente ainda continuava sendo de 4 vezes a área do terreno. (Nobre, 2004)  

A lei de zoneamento n° 7.805 de 1972, apresentou meios de controle do adensamento 

urbano por meio do coeficiente de aproveitamento, taxas de ocupação, recuos frontais, 

laterais e de fundo. Os coeficientes de aproveitamento variavam de 1 a 4 dependendo da 

zona urbana onde o edifício se situasse.  

Na década de 1990, o Plano Diretor Estratégico reduziu o coeficiente de aproveitamento 

para 1 na cidade como um todo. Qualquer aumento de potencial construtivo seria 

adquirido por meio do pagamento da outorga onerosa. Ainda assim, o potencial 

construtivo máximo permitido, mesmo com a compra da outorga onerosa, foi 

estabelecido como 4 vezes a área do terreno. Esse potencial máximo permitido não foi 

modificado durante as últimas revisões dos instrumentos urbanístico, mantendo o 

coeficiente de aproveitamento de 4 durante a aprovação dos Planos Diretores 

Estratégicos (PDE) de 2002 e 2014, e a aprovação das Leis de Uso, Ocupação e 

Parcelamento do Solo (LUOPS) de 2004 e 2016. Dentre as modificações recentes nas 

legislações aplicáveis, somente duas causaram algum impacto na forma urbana densa. 

Primeiro, a restrição do gabarito máximo de 8 pavimentos para edificações consideradas 

em “miolo de bairros”, fora dos interesses de adensamento por parte do Plano. E, 

segundo, a alteração do formato do cálculo dos recuos com a substituição do Código de 

Obras Municipais (COE), LEI Nº 11.228/92, pelo COE- LEI Nº 16.642/2017. Esta 
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última tem o impacto de aumento dos ângulos de obstrução em situações de 

adensamento máximo, indo de valores próximos de 72° para próximos de 80° (valores 

calculados com base nas fórmulas disponíveis no COE-1992 e COE-2017). 

De maneira geral, o adensamento máximo permitido diminuiu ao longo do tempo para 

o município de São Paulo, convergindo para um potencial construtivo máximo de 4 

vezes a área do lote. Isso, porém, não necessariamente significou a diminuição dos 

gabaritos dos prédios. Com a restrição de taxas de ocupação menores e a imposição de 

recuos obrigatórios, a edificação somente atingiria potenciais máximos de construção 

com a utilização de maiores alturas. Ao longo do século, a tipologia edifício torre 

centrado no lote foi se estabelecendo como o único padrão de construção, dando pouca 

margem para inovações no âmbito da forma urbana. A noção da caracterização da forma 

urbana a partir de critérios e parâmetros ambientais proposto no Código Saboya foi 

sendo perdido em razão das mudanças e substituições de leis, deixando de ser claro o 

papel dos afastamentos dos edifícios e a que parâmetro ambiental se correlaciona. 
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Figura 3.1-2 – Foto Aérea de São Paulo demonstrando a Forma Urbana baseada em torres centradas no Lote  

(Magaldi, M, 1995) 
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3 METODOLOGIA PARA ANÁLISE DA FORMA 

URBANA 

A análise urbana, devido ao seu alto grau de complexidade, sempre contém 

intrinsicamente um grande desafio de síntese de resultados. Se por um lado manter-se a 

variabilidade de contextos urbanos demonstra-se necessário para comparação de 

diferentes níveis de desempenho, a falta de homogeneidade de situações urbanas 

representa grande dificuldade para agrupamento de resultados representativos, sendo 

assim necessário algum grau de simplificação.   

Sob a ótica do desempenho ambiental, análises urbanas tem sido produzidas por meio 

da simplificação da forma urbana em canyons , uma planificação de um corte urbano 

onde se considera a distância entre os edifícios, a largura da rua por exemplo, e suas 

respectivas alturas. Os ângulos de obstrução são traçados da base de um edifício até o 

edifício distanciado.  

Acredita-se que este grau de simplificação para a análise urbana pode induzir a 

conclusões equivocadas, principalmente se um dos parâmetros a serem comparados for 

a heterogeneidade da forma urbana.  

O método LT desenvolvido por Baker & Steemers (1995) utiliza o conceito de zonas 

passivas e não-passivas para auferir o consumo de energia para condicionamento e para 

iluminação. Zona passiva são os espaços que podem ser iluminados naturalmente e que 

podem se beneficiar de ganhos solares durante o inverno e, em contrapartida, sofrer de 

sobreaquecimento pelos ganhos solares durante o verão, e são caracterizados por 

orientação e definidas pelo grau de obstrução da fachada da zona passiva. Em outras 

palavras, são os espaços próximos à fachada, potencialmente suscetíveis ao clima e com 

possibilidade de se obter conforto térmico e luminoso de maneira passiva. As zonas não 

passivas necessitarão de um sistema artificial, ou seja, sistema ativo, para obtenção de 

conforto. O método consiste em fazer cálculo em função de alguns parâmetros do espaço 

a ser medido, como carga interna de calor, índice de área envidraçada, aspectos de 

isolamento térmico da envoltória, e o consumo de energia anual da zona. Este método 

não leva em consideração grandes variabilidades do entorno, pois presume um ângulo 

de obstrução médio da zona passiva da fachada inteira do mesmo andar.  

Rodriguez Álvarez (2014) desenvolveu outra metodologia para análise urbana que teve 

como objetivo encontrar um processo simplificado de análise energética urbana por 
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meio do estudo de um edifício médio equivalente gerado mediante algoritmos inseridos 

em um software SIG (Sistema de Informações Geográficas). Foi comprovado que, como 

resultado do referido estudo, pode-se prever com certa precisão o consumo de energia 

para iluminação, aquecimento e resfriamento de bairros ou regiões da cidade (Rodriguez 

Álvarez, 2014).  

Para as análises de desempenho energético, Rodriguez Álvarez utilizou o software 

Climatelite, que contém como fundamento o método LT (Baker & Steemers, 1995) cuja 

base de dados inclui somente climas europeus. A metodologia sintetiza a forma urbana 

de uma região em um edifício representativo capaz de representar sua média de gastos 

energéticos. Porém, com este método, não se tem informações de como se dá a 

distribuição de índices ambientais ao longo da área ou quais seriam as diferenças entre 

as unidades de melhor e pior qualidade ambiental. Outra limitação é a questão da 

utilização de somente um edifício equivalente. Uma dúvida levantada sobre este trabalho 

seria a adequação do uso de sua metodologia para a Cidade de São Paulo, pois os estudos 

baseados em um edifício equivalente implicam também em um afastamento médio entre 

os edifícios, ou seja, uma proporção média de canyon urbano. Entende-se que a relação 

entre a proporção do canyon urbano e alguns aspectos ambientais é linear somente até 

certo ponto (Mello, 2012, 2015). A utilização de um ângulo equivalente único pode 

distorcer a avaliação de alguns aspectos como, por exemplo, a utilização de luz natural 

ou a carga de resfriamento anual. 

Uma alternativa para trazer mais exatidão à análise seria a modelagem de toda a malha 

urbana, incluindo a diferenciação de seus espaços internos, e utilizar um software 

termodinâmico para calcular os consumos energéticos, entre outros índices de 

desempenho térmico e luminoso. Entretanto, o tempo de modelagem, processamento de 

dados e análise seriam demasiadamente grandes para trazer qualquer benefício para fase 

de projeto de desenho urbano, e demasiadamente complexo para condensar em 

parâmetros urbanísticos simples e objetivos. Então, foi proposta uma metodologia que 

possa ser aplicada para a cidade de São Paulo, em que fosse possível medir o 

desempenho ambiental da forma urbana considerando o grau de heterogeneidade 

existente na cidade. A metodologia visa a simplificar o processo de análise de ambientes 

urbanos para requisitos de desempenhos ambientais residenciais internos ligados a 

conforto térmico, conforto iluminação natural e consumo de energia por ar 

condicionado.  

Em um processo tradicional de simulação termodinâmica, deve-se considerar diversos 
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parâmetros que transcendem a forma urbana. Neste sentido, o volume de cada edifício 

deverá ser dividido em ambientes (zonas térmicas) respeitando a compartimentação 

interna. A cada superfície de cada ambiente deve ser atribuída uma materialidade com 

os devidos atributos de transmitância e capacidade térmicas (Ex.: laje de concreto de 

12cm, emboço + bloco de concreto + emboço, etc.). Após esta fase, um perfil de uso e 

ocupação com caracterização dos ganhos internos de calor (número de pessoas, 

iluminação elétrica, e equipamento gerais) será gerado para cada um dos ambientes em 

questão. Quando todos ambientes estiverem devidamente caracterizados, será feita a 

simulação computacional termodinâmica que, considerando um ano típico (arquivo 

climático) gerará, para cada ambiente, valores de energia e temperatura para cada hora 

dos 365 dias deste ano típico. Para a questão da iluminação natural, como é necessário 

o uso de outro software com outra metodologia, muitas vezes o modelo deveria de ser 

refeito considerando os detalhes intrínsecos da nova modelagem. A gestão desta 

quantidade de informações, considerando as peculiaridades de cada ambiente, tornaria a 

análise tão complexa que perder-se-ia o sentido de se usar essa metodologia para 

comparar alternativas de proposições de projeto. Logo, a facilitação do processo para 

medir e comparar alternativas se faz necessária e a metodologia tema deste trabalho se 

propõe a ocupar este vazio de análise urbana simplificada.  

Baseando-se no método LT (Baker & Steemers, 1995), a metodologia proposta 

considera a separação da forma urbana entre zonas passivas e não-passivas. A zona não-

passiva, por se encontrar no interior dos edifícios, não tem acesso a iluminação natural 

ou qualquer ganho de energia proveniente do sol, ao mesmo tempo que também não tem 

perda ou ganho de calor pela envoltória pela própria condição do espaço, sendo assim o 

seu consumo energético e desempenho ambiental não são afetados pela forma urbana. 

Portanto, todo impacto que a forma urbana terá nos ambientes internos ficará 

concentrado nas zonas que forem consideradas passivas ou com potencial de serem 

passivas, isto é, todos os ambientes periféricos dos edifícios que tem acesso a fachada. 

Neste sentido, a análise urbana poderá se resumir na proporção entre áreas passivas e 

não passivas, e na caracterização da zona passiva que depende da análise da fachada dos 

edifícios e de sua interface com o meio urbano. Nesse contexto, a análise da fachada se 

torna a chave para a correlação entre parâmetros de desempenho ambiental interno e as 

variáveis ambientais externas.   

Para fazer a análise entre parâmetros de desempenho térmico e luminoso internos e 

variáveis ambientais externas, é preciso primeiro definir quais parâmetros de 

desempenho ambiental internos do ambiente a serem analisados. Depois necessita-se 
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entender quais fatores externos e internos que possam influenciar os parâmetros de 

desempenho. Para isso serão coletadas informações de vários parâmetros externos para 

analisar qual a melhor combinação entre os parâmetros correlacionar com os  

desempenhos térmico e lumino internos.   

3.1  Parâmetros de Desempenhos Térmicos e Luminosos 

3.1.1 Metodologias Nacionais para avaliação de Desempenho Térmico e 

Luminoso do ambiente Interno 

Foram escolhidos na literatura parâmetros de desempenho ambiental que fossem 

regulamentados e desenvolvidos por órgãos nacionais normativos. Neste contexto foram 

encontradas três referências: a Norma de ABNT NBR 15220:2003 - Desempenho 

térmico de edificações, NBR 15575:2013 Desempenho de Edificações Habitacionais, e 

os Referencias Técnicos de PBE Edifica (RTQ-R, 2012). 

3.1.1.1 NBR 15220 

A NBR 15220 - Desempenho térmico de edificações define como parâmetros de 

desempenho os níveis de isolamento térmico dos componentes construtivo da 

edificação, estabelecendo níveis mínimos de isolamento térmico e capacidade térmica.  

Os componentes construtivos são divididos entre sistema de vedações verticais e 

horizontais. Para a determinação dos desempenhos mínimos a NBR divide o Brasil em 

8 zonas bioclimáticas, e indica para cada zona o desempenho mínimo requerido para 

cada sistema.  

São encontradas diretrizes e estratégias de projeto arquitetônico que possam ser 

incorporadas para melhorar o nível de conforto térmico interno. Estas diretrizes são 

indicadas para as diferentes zonas bioclimáticas.  

3.1.1.2 NBR 15575 

A NBR 15575 regulamenta um nível de desempenho térmico e desempenho de 

iluminação natural para os ambientes de permanência (salas e dormitórios). O cálculo 

de desempenho térmico é feito por meio de simulação computacional para um dia típico 

de verão e um dia típico de inverno, sendo que, durante o verão, a temperatura do ar não 

pode ultrapassar a temperatura máxima externa diária. Nas condições de inverno, a 

temperatura mínima do ar interna deve permanecer 3ºC acima da temperatura mínima 
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do dia típico como descrito na tabela abaixo (NBR15575, 2013). 

 

Tabela 3-1 - Desempenho Térmico definido pela NBR15575. (Fonte: NBR15575,2013) 

 

A regulamentação do nível de desempenho térmico pela NBR15575 foi considerada 

defasada, pois considera somente um dia único na avaliação de desempenho térmico em 

vez de seguir o estado da arte de análise de desempenho térmico, e certificações de 

edificações consideradas ambientais como o LEED (GBC, 2018), PBE-Edifica (RTQ-

R, 2012) e AQUA-HQE (2018), que consideram uma análise anual. Outro ponto está na 

questão da metodologia de simulação da NBR ser deficitária na metodologia, originando 

ambiguidades e se tornando dependente de interpretação do consultor, podendo ter 

impacto substancial na avaliação do desempenho. E, finalmente, a norma só considera a 

temperatura de bulbo seco no índice de desempenho, e ignora o fator de temperatura 

radiante para avaliar o desempenho térmico. A comissão de revisão da NBR 15575 

apresentou uma proposta de revisão retificando essa conduta e modificando a 

metodologia para a análise anual (ABNT, 2019), porém, até o momento de conclusão 

deste trabalho, ainda não se tem informações do texto final de revisão da norma.  

Na questão de desempenho de iluminação natural, a NBR 15575:2013 avalia os 

 

 
ZONAS BIOCLIMÁTICAS 

NÍVEL DE 

DESEMPENHO 
1 2 3 4 5 6 7 8 

V
E
R

Ã
O

 

Mínimo 𝑇𝑖, máx  ≤ 𝑇𝑒, máx 

Intermediário 𝑇𝑖, máx ≤ (𝑇𝑒, máx − 2 ℃) 𝑇𝑖, máx  ≤ (𝑇𝑒, max − 1 ℃) 

Superior 𝑇𝑖, máx ≤ (𝑇𝑒, máx − 4 ℃) 
𝑇𝑖, máx  ≤ 𝑇𝑒, máx − 2 ℃)  e 

𝑇𝑖, 𝑚í𝑛 ≤ (𝑇𝑒, min + 1 ℃) 

IN
V

E
R

N
O

 Mínimo 𝑇𝑖, 𝑚í𝑛 ≥ (𝑇𝑒, mín + 3 ℃) 

Não necessita de verificação Intermediário 𝑇𝑖, 𝑚í𝑛 ≥ (𝑇𝑒, mín + 5 ℃) 

Superior 𝑇𝑖, 𝑚í𝑛 ≥ (𝑇𝑒, mín + 7 ℃) 

Notas 

𝑇𝑖, máx  é o valor máximo diário da temperatura do ar no interior da edificação, em graus Celsius. 

𝑇𝑒, máx   é o valor máximo diário da temperatura do ar exterior à edificação, em graus Celsius. 

𝑇𝑖, 𝑚í𝑛 é o valor mínimo diário da temperatura do ar no interior da edificação, em graus Celsius. 

𝑇𝑒, 𝑇𝑒, 𝑚í𝑛 é o valor mínimo diário da temperatura do ar exterior à edificação, em graus Celsius. 
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ambientes de salas e quartos, assim como cozinha e áreas de serviços das unidades 

residenciais. No critério para o atendimento do nível mínimo, é necessário que o ponto 

situado no centro geométrico do ambiente, a uma altura de 75cm do nível do piso, tenha 

pelo menos 60 lux de iluminância horizontal, para dois horários do ano, 23 de abril às 

09:30, e 23 de outubro às 15:30. Esta iluminância deve ser alcançada somente com o 

aproveitamento de iluminação natural, ou seja, sem considerar qualquer iluminação 

artificial. As portas internas são modeladas abertas considerando todo o aproveitamento 

e distribuição de luz natural dentro das unidades. 

Tabela 3-2 Desempenho Luminoso definido pela NBR15575. (Fonte: NBR15575,2013) 

 

Assim como no caso do desempenho térmico, o método de avaliação do nível de 

desempenho luminoso pela NBR15575:2013 foi, por motivos similares, considerado 

defasado. Novamente, a metodologia da NBR 15575:2013 considera somente dois dias 

específicos na avaliação de desempenho, em vez de seguir o estado da arte para análise 

de desempenho luminoso como a Autonomia Espacial da Luz do Dia (Mardaljevic, J. & 

Nabil, A., 2005)) e contido em certificações de edificações consideradas ambientais  

como o LEED (GBC, 2018), PBE-Edifica (RTQ-R, 2012). Para este tópico, existe 

também uma proposta de revisão da NBR, feita pela comissão de revisão (ABNT, 2019), 

retificando essa conduta e modificando a metodologia para a análise anual, porém, até o 

momento de conclusão deste trabalho, ainda não se tem informações do texto final de 

revisão da norma. 

DEPENDÊNCIA / 
ILUMINÂNCIA geral (lux)  

Nível mínimo de 
desempenho ª 

Nível Intermediário de 
desempenho 

Nível Superior de 
desempenhoª 

Sala de estar, dormitório, 
copa/cozinha 
e área de serviço 

≥ 60 ≥ 90 ≥ 120 

Banheiro, corredor ou 
escada interna 
à unidade, corredor de uso 
comum 
(prédios), escadaria de uso 
comum 
(prédios), 
garagens/estacionamentos 

Não exigido ≥ 30 ≥ 45 

a Valores mínimos obrigatórios, conforme 13.2.1. 
NOTA 1 Para os edifícios multipiso, são permitidos, para as dependências situadas no pavimento térreo ou 
em pavimentos abaixo da cota da rua, níveis de iluminância ligeiramente inferiores aos valores especificados 
nesta Tabela (diferença máxima de 20 % em qualquer dependência). 
NOTA 2 Os critérios desta Tabela não se aplicam às áreas confinadas ou que não tenham iluminação natural. 
NOTA 3 Deve-se verificar e atender às condições mínimas requeridas pela legislação local. 
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3.1.1.3 PBE Edifica  

O Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica – PROCEL foi criado em 

1985 pelos Ministérios de Minas e Energia e da Indústria e Comércio, e gerido por uma 

Secretaria Executiva subordinada à Eletrobrás (PROCEL INFO, 2013). A missão do 

PROCEL é promover a eficiência energética, contribuindo para a melhoria da qualidade 

de vida da população e eficiência dos bens e serviços, e reduzir os impactos ambientais 

(PROCEL INFO, 2013). A partir desta estrutura foi criado em 2003 o PROCEL Edifica 

com o objetivo de construir as bases necessárias para racionalizar o consumo de energia 

nas edificações brasileiras. 

Apesar de a certificação ter sido criada como incentivo à economia de energia, a 

metodologia de desempenho para uso residencial foca somente na avaliação do 

desempenho térmico da envoltória. Tal desempenho é separado em desempenho para 

resfriamento e para aquecimento. O desempenho térmico para resfriamento é 

contabilizado através da soma anual de graus-horas de resfriamento. O valor “Graus-

hora” de resfriamento (GHR) é calculado como a soma total da diferença entre 

temperatura horária observada e o valor de referência de 26ºC, para cada hora que a 

temperatura observada for superior ao valor de referência, conforme ilustrado na figura 

abaixo.  

 

Figura 3.1-1 - Gráfico de Graus-hora de resfriamento (Fonte: (RQT-R, 2012, apud SORGATO, M. J.; 2011) 
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Para desempenho térmico de aquecimento, a metodologia prevê a soma consumo de 

energia feito por um sistema de ar condicionado predeterminado com uso noturno. A 

metodologia determina todo o padrão de ocupação definindo para cada ambiente 

considerando o número de ocupantes, o consumo de iluminação e equipamentos, além 

do padrão de ocupação horário para uma semana considerada típica (são diferenciados 

os usos durante dias de semana e fim de semana). 

Em relação ao desempenho de iluminação natural, a certificação oferece pontos de 

bonificação para um nível considerado adequado de Autonomia Espacial da Luz do Dia 

na maioria (50% mais 1) dos ambientes de permanência prolongada, cozinha e área de 

serviço. No caso de ambientes sem proteção solar, deve-se comprovar a obtenção de 60 

lux de iluminância em 70% do ambiente, durante 70% das horas com luz natural no ano. 

Já para os ambientes com proteção solar, deve-se comprovar a obtenção de 60 lux de 

iluminância em 50% do ambiente, durante 70% das horas com luz natural no ano. 
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3.2 Parâmetros Desempenho Térmico e Luminoso Interno  

3.2.1.1 Energia de ar condicionado 

Será considerado que todos os ambientes da forma urbana possuam sistema de 

condicionamento de ar. Será analisada a quantidade de energia emanada por um sistema 

de ar condicionado para manter a temperatura do ar de bulbo seco dentro da zona de 

conforto. Os moldes do sistema de ar condicionado serão regidos pelo referencial 

térmico RTQ-R (2012) utilizado para as simulações do PBE-Edifica.  

 

3.2.1.2 Graus hora de refrigeração e aquecimento 

Será feito um levantamento da quantidade de horas em que a temperatura operava acima 

de 26ºC, da mesma forma utilizada no PBE-edifica. Para as situações de frio serão 

contabilizados os valores abaixo de 20ºC. 
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3.2.1.3 Autonomia Espacial da Luz do Dia para 50% do tempo (AIN) 

Para auferir a iluminação natural será analisado o índice de Autonomia Espacial da Luz 

do Dia do espaço. O ambiente será analisado por meio de uma malha de pontos de 

análise com espaçamentos de 50cm e com o plano de referência 75cm acima do piso. 

Serão contabilizados para a análise espacial pontos que tiverem valores acima da 

referência por mais de 50% do tempo. Sendo assim, ao final de toda contagem, teremos 

um valor médio de referência do ambiente, considerada uma porcentagem espacial do 

ambiente que atenda ao valor de referência para ao menos 50% do tempo.  

Foram escolhidos 3 valores de referência para a análise: 60 lux, 120 lux e 300 lux. O 

primeiro valor condiz com o nível mínimo da NBR 15575:2013, além de ser o mesmo 

valor utilizado como referência no RTQ-R (2012). O valor de 120 lux condiz com nível 

superior da NBR 15575:2013 e 300 lux é tido como como default pelo programa.   
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3.2.1.4 Fator de luz diurna no centro do ambiente (FLDi). 

O fator de luz diurna (FLD) é dado pela relação entre a iluminância interna e a 

iluminância externa à sombra, de acordo com a seguinte equação: 

𝐹𝐿𝐷 =
𝐸𝑖

𝐸𝑒
 

Ei é a iluminânica no interior da dependência; 

Ee é a iluminância externa à sombra. 

Será utilizado o mesmo ponto central do ambiente de medição em acordo com o 

procedimento proposto pela NBR 15575:2013.  

No presente trabalha, será nomeado como FLDi para diferenciar do Fator de luz diurna 

associado a fachada (FLDf) Variáveis analisadas para correlações. 
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3.2.1.5 Transmitância térmica da fachada dividido pela área de piso (Uf) 

(W/m²·K) 

A transmitância térmica da fachada pode ter impacto nos resultados de conforto térmico 

e do consumo de energia. A fachada no caso do presente trabalho é a única superfície 

com trocas de calor com o ambiente, logo o seu nível de isolamento térmico influenciará 

no fluxo de calor para dentro do ambiente em dias de quentes, assim como fuga de calor 

nos dias frios.  

 

3.2.1.6 Ganhos internos de calor por área (W/m²) 

Uma variável importante é a quantidade de calor gerada internamente. Pessoas, 

iluminação e equipamentos geram calor dentro do ambiente, aumentando a temperatura 

do ar. Durante os dias quentes, o excesso do calor pode aumentar o índice de graus hora 

de resfriamento, assim como aumentar o consumo de energia do sistema de 

condicionamento de ar. Durante os dias de inverno, os ganhos internos de calor podem 

suplementar o sistema de aquecimento.  
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3.2.1.7 Radiação anual na fachada (I) (kWh/m²) 

Os níveis de irradiação que incidem na fachada tem grande impacto na temperatura do 

ambiente interno e isso se dá de duas formas. A radiação que incide em elementos opacos 

eleva sua temperatura de superfície externa, e termina por transmitir uma parcela de 

energia para o ambiente interno por meio de condução. Quando incide em meios 

translúcidos, uma parcela de energia é transmitida diretamente para o ambiente. A 

porcentagem de transmissão dependerá das características do material de vidro. 

 

3.2.1.8 Percentual de área de abertura por área de piso PAP (%) 

Índice calculado pela razão entre a soma das áreas de abertura envidraçada da fachada e 

a área total de piso do ambiente  

 



 

27 

 

3.2.1.9 Percentual de Área de Abertura na Fachada (PAF) (%) 

Índice calculado pela razão entre a soma das áreas de abertura envidraçadada fachada e 

a área total de fachada do ambiente. 

 

3.2.1.10 Fator de luz diurna na fachada (FLDf)  (%) 

O fator de luz diurna (FLDf) é dado pela relação entre a iluminância interna e a 

iluminância externa à sombra, medido no ponto central da fachada referente ao 

ambiente.  

 

3.2.1.11 Visão de céu no centro da fachada (VCf) (%) 

O índice visão de céu é dado pela contabilização da porcentagem do céu vista 

diretamente, medido no ponto central da fachada referente ao ambiente. 
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3.3 Metodologia – Definindo a Zona passiva em a partir de uma 

célula teste 

Como dito anteriormente, a metodologia visa a simplificar a análise urbana, 

considerando a separação de sua forma entre zonas passivas e zonas não passivas.  

A zona não passiva tem características constantes ao longo do ano, pois sua iluminação 

e conforto térmico serão providos por sistemas artificiais considerando que o ambiente 

externo não tem grande influência. Logo, a questão fundamental – e a grande dificuldade 

– está na caracterização da zona passiva em um ambiente urbano. Isso ocorre pois é nela 

que impactará toda heterogeneidade da forma urbana. Em qualquer edificação inserida 

no meio urbano é possível perceber em uma breve análise diferentes graus de obstrução 

e diferentes orientações cardeais. Mesmo que sejam fixados aspectos construtivos da 

edificação como índice de janelas, tamanhos dos ambientes, e condições de uso e 

ocupação, ainda sim os resultados serão diferentes para cada ambiente. Ou seja, a zona 

passiva tem características tão heterogêneas quanto a própria forma urbana.  

Uma primeira abordagem seria fazer a modelagem de várias formas urbanas e, 

consequentemente, cada ambiente de cada edificação dentro da forma urbana, para assim 

poder analisar os parâmetros de desempenho interno. Porém, esta opção seria 

demasiadamente extensa de se modelar e organizar, uma vez que os resultados seriam 

separados por ambiente. A solução encontrada para avaliar esta heterogeneidade, sem 

necessitar a modelagem de inúmeras formas urbanas, foi inverter o problema e pensar 

no modelo de dentro para fora. Uma vez que os impactos da forma urbana na zona 

passiva podem se resumir a índice de obstrução e sua respectiva orientação, a 

metodologia prevê a modelagem de uma célula teste em que somente o nível de 

obstrução seria variável.  

Por exemplo, imagine um ambiente de um edifício (quarto, sala, e etc.), notadamente 

um quarto no primeiro andar. Qual seria a vista da janela deste quarto? Os edifícios em 

volta estariam fazendo mais sombra na janela, o horizonte seria quase que inteiramente 

bloqueado. Quantas horas de sol teriam no verão e no inverno? Agora imagine que 

esteja-se no mesmo ambiente, mas no nível da cobertura, no último andar. Faça as 

mesmas perguntas. A descrição poderia ser completamente diferente. O ambiente teria 

mais acesso ao céu, ao horizonte, ao sol, etc. Neste caso, a única modificação entre uma 

situação e outra seria a visão da janela do mundo urbano, e todo o restante possuiria as 

mesmas características como dimensões, materiais, uso e ocupação, etc. Em outras 
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palavras, a única questão que foi modificada foi o nível de obstrução externo, i.e., como 

que o ambiente enxerga a forma urbana.  

Sendo assim, a modelagem teria duas partes. A primeira seria na caracterização da célula 

teste, e a segunda seria na caracterização da obstrução urbana. A célula teste teria suas 

características construtivas e aspectos de uso e ocupação parametrizados. As 

características construtivas seriam: o tamanho do ambiente (altura, largura e 

profundidade), o tamanho da janela na fachada e a sua posição geométrica em relação a 

ela. Os aspectos de uso e ocupação seriam: ocupantes, iluminação artificial, uso de 

equipamentos, abertura de janelas para ventilação natural e operação do sistema de 

condicionamento de ar.  

A caracterização da obstrução urbana foi feita de maneira a compor diversos níveis de 

obstrução para diferentes orientações que será explicado posteriormente. 

Pela complexidade e pela diversidade de modelos analíticos a serem produzidos, 

utilizou-se uma abordagem paramétrica com base nos softwares de modelagem 

Rhinoceros 3D (Mcneel, 2014) e Grasshopper (Rutten, 2011). Para Fonseca, et al (2015), 

a parametrização dos modelos através de algoritmo, apesar de complexa devido ao 

grande número de variáveis, depois de concluída, consiste em uma potente ferramenta 

de simulação.  

A condução das simulações termoenergéticas e de iluminação natural foram feitas 

respectivamente com os softwares EnergyPlus e Radiance/Daysim engine, com o auxílio 

da interface gráfica dos plugins Ladybug e Honeybee (Roudsari, M., 2015), pois estes 

funcionam dentro do ambiente de computacional paramétrico Rhinoceros/Grasshopper.  
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3.3.1 Geometria  

Inicialmente, foi construída a geometria considerando um ambiente único. Esse 

ambiente teria como parâmetros variáveis: a largura, a profundidade, e o tamanho de 

janela na fachada. A única superfície que tem contato com o ambiente externo é a 

fachada, ou seja, é a única superfície provida de trocas térmicas com o meio e com 

janelas para iluminação, e todas as outras foram consideradas adiabáticas e opacas. 

Superfícies adiabáticas são superfícies em que não ocorrem transferências térmicas em 

nenhuma direção. 

Foram produzidas variações de forma que pudessem representar ambientes típicos de 

permanências de residências. Poderia ser considerado um dormitório, uma sala ou uma 

kitchenette, resumindo, qualquer tipo de ocupação dentro do segmento residencial. As 

dimensões deveriam estar dentro dos limites da zona passiva.  

Foram feitas 9 variações de geometria da célula testes, considerando 3 variações de 

formato e 2 relativos ao índice de janela, e 2 variações de sombreamento. O pé direito 

foi fixado em de 2,70 m. O diagrama abaixo mostra os 9 modelos geométricos.  

As 3 variações de forma visaram representar espacialmente a caracterização de 

ambientes. Os ambientes seriam 3x3 m, 3x6 m e 6x6 m. O ambiente menor de 3mx3m 

foi idealizado como característico de dormitório, assim como os maiores visam 

representar um ambiente de sala. Desta maneira seria possível representar os diferentes 

espaços de maneira simplificada.  

As duas variações de janela pretendem exclusivamente avaliar os extremos possíveis do 

percentual de abertura para a fachada (PAF), o que seriam os extremos possíveis nos 

índices relacionados à abertura. Como índice mínimo foi inserida uma janela mínima de 

1.00x1.20 m para os ambientes de 3x3 m e 3x6 m. Para o ambiente de 6x6 m  foi 

proposto o dobro da janela com geometria de 2.00x1.20 m, pois seria próximo ao índice 

mínimo proposto na NBR 15575, além de compor o mesmo PAP do ambiente 3x6 m. 

Para o índice máximo de abertura, foi proposta uma abertura de 2.4x2.7 m representando 

um PAF de 80% para os ambientes 3x3 m e 3x6 m. Para o ambiente 6x6 m foi proposto 

o mesmo PAF de 80% formando uma janela de 2.4x5.4 m. 
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Figura 3.3-1 – Ilustração demonstrando os 9 modelos utilizados para caracterizar a zona passive 

(Fonte: elaborado pelo autor) 
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3.3.2 Materiais 

Como definição dos materiais construtivos, foram propostos componentes e sistemas 

construtivos que se consideram prática de mercado e retirados do catálogo técnico  

(RTQ-R, 2012 anexo V). Para as paredes foi considerado um sistema de vedação vertical 

com blocos cerâmicos de 14cm, contendo 2 cavidades internas, e emboço de argamassa 

cimentícia de 2,5cm dos dois lados (U=1,73 W/m².K). O índice de absortância médio da 

fachada, ou seja, externo ao ambiente, foi considerado de 50%. Internamente, foi 

pensado que o ambiente seria pintado de branco, logo, foi atribuído um o índice de 

absortância de 20% para as vedações internas. O aspecto construtivo das vedações 

horizontais seguiu o mesmo raciocínio, sendo atribuída uma laje maciça de 16cm de 

espessura, 5 cm de contrapiso de argamassa cimentícia e um acabamento cerâmico de 

2cm (U=2,72 W/m².K), sendo este considerado com um índice de absortância de 50%.  

As aberturas foram compostas por vidros incolores comuns sem qualquer tratamento, 

com índice de fator solar de 87%, índice de transmitância luminosa de 90% e 

transmitância térmica U=5,70 W/m².K 

3.3.3 Uso e ocupação  

Quando se analisa um ambiente urbano deve-se ter sempre em mente que há uma enorme 

diversidade de padrões de uso e ocupação dos espaços da cidade. Para este trabalho, 

propôs-se analisar o uso residencial, pois a grande maioria da forma urbana tem esta 

finalidade. Tendo isso em vista, foram estabelecidos todos os outros parâmetros de uso 

interno do ambiente, e foi utilizada como base a metodologia descrita no PBE Edifica. 

(RTQ-R, 2012). Uma modificação feita foi na ocupação do ambiente interno. Apesar do 

uso residencial apresentar diferentes padrões de ocupação, com variações 

principalmente durante o período diurno –momento em que parte da população se 

ausenta de suas residências seguindo para espaços de uso comercial –, estabeleceu-se 

que o uso do ambiente seria ininterrupto, ou seja, que haverá uso 24 horas por dia. Com 

isso, faz sentido analisar o período diurno do ambiente, uma vez que ele está sendo 

ocupado. Tal abordagem difere na metodologia do PBE-Edifica, pois nela são 

diferenciadas as ocupações entre dormitórios e salas. Na simulação, foi especificado que 

2 pessoas ocupariam o ambiente, com os índices metabólicos de acordo com PBE-

Edifica. 

A iluminação tem o padrão de utilização que se inicia às 7:00 com seu desligamento às 

22:00 da noite. Foi proposta a densidade de iluminação de 5W/m² (PBE-Edifica). 
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Entende-se que poderão ser encontrados exemplos de ambientes reais com densidades 

maiores ou menores, mas foi determinado esse valor como parâmetro para fins deste 

estudo.  

A carga de equipamentos foi estabelecida em 1,5W/m², o mesmo estabelecido para salas 

no PBE-Edifica. O padrão de uso de equipamentos será igual ao estabelecido para 

iluminação, visto que nenhum equipamento que gere carga interna significativa, como 

aparelhos de televisão, computadores e eletrodomésticos, terá funcionamento durante os 

períodos em que se julga que os ocupantes estejam dormindo.  

Tabela 3-3 – Uso e Ocupação (Fonte: RTQ-R, 2012) 

 

 

  

Dia de 

Semana

Final de 

Semana

Dia de 

Semana

Final de 

Semana

Dia de 

Semana

Final de 

Semana

(%) (%) (%) (%) (%) (%) 

1h 100 100 0 0 0 0

2h 100 100 0 0 0 0

3h 100 100 0 0 0 0

4h 100 100 0 0 0 0

5h 100 100 0 0 0 0

6h 100 100 0 0 0 0

7h 100 100 100 100 100 100

8h 100 100 100 100 100 100

9h 100 100 100 100 100 100

10h 100 100 100 100 100 100

11h 100 100 100 100 100 100

12h 100 100 100 100 100 100

13h 100 100 100 100 100 100

14h 100 100 100 100 100 100

15h 100 100 100 100 100 100

16h 100 100 100 100 100 100

17h 100 100 100 100 100 100

18h 100 100 100 100 100 100

19h 100 100 100 100 100 100

20h 100 100 100 100 100 100

21h 100 100 100 100 100 100

22h 100 100 100 100 100 100

23h 100 100 0 0 0 0

24h 100 100 0 0 0 0

Ocupação Iluminação

Hora

Equipamentos

2 pessoas 5W/m² 1,5W/m²
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3.3.4 Ventilação Natural e Sistema de Ar condicionado 

A decisão de se colocar o condicionamento do ar passou por alguns questionamentos. 

Se por um lado é sabido que o uso excessivo do ar condicionado pode levar à síndrome 

do edifício doente (EPA, 1991), por outro entende-se que com declínio dos custos da 

tecnologia a adoção de sistemas de ar condicionado tem se tornado cada vez mais 

comum.  

 

Figura 3.3-2Crescimento do consumo de eletricidade total e para condicionamento de ar no setor residencial 

(2005 = 100%) – Fonte: (EPE,2018) 

 

Neste sentido optou-se por fazer 3 variações de simulação para cada modelo, sendo eles: 

ventilação natural 24h, uso de ar condicionado noturno (21 h às 8 h), e uso de ar 

condicionado 24h. Assim seria possível avaliar diferentes casos de consumo de energia 

e, ao mesmo tempo, os níveis de conforto térmico caso seja optado por um ambiente 

naturalmente ventilado.  

3.3.4.1 Ventilação Natural 

O sistema de ventilação natural é realizado por meio de um padrão de temperatura a qual 

habilita a abertura da janela quando a temperatura do ar do ambiente (Tint) é igual ou 

superior à temperatura do termostato (Tint ≥ Ttermostato) e também quando a 

temperatura do ar do ambiente é superior à temperatura externa (Tint ≥ Text). A 

temperatura de termostato adotado para a simulação de ventilação natural 24h foi 
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(Ttermostato) de 22ºC, pois este valor já está abaixo da temperatura tida como neutra 

pelo modelo adaptativo de conforto térmico pela ASHRAE 55 para todos os meses do 

ano. Para a simulação de sistema misto, com uso de ventilação natural de uso diurno e 

sistema de ar condicionado noturno, a temperatura de termostato adotado foi o mesmo 

utilizado na RTQ-R de 20 ºC.  

Para definição dos coeficientes de pressão de vento, foi definido como coeficiente de 

rugosidade do entorno (α) de 0,33, que representa um terreno de centro urbano no qual 

pelo menos 50% das edificações possuem altura maior que 21m, recomendado pelo 

RTQ-R.  

3.3.4.2 Ar Condicionado 

O sistema de ar condicionado se caracteriza por um sistema do tipo split e foi definido 

de acordo com a simulação residencial RTQ-R (2012). O sistema possui a eficiência do 

ventilador de 70%, eficiência do motor de 90%, o coeficiente de performance para 

resfriamento de 3,00 W/W, e o coeficiente de performance (COP) para aquecimento de 

2,75 W/W. O COP é dado pela razão entre a retirada de calor, ou fornecimento de calor, 

e a energia consumida pelo equipamento. Sendo assim, para um COP de 3,00 W/W para 

resfriamento, significa que a cada 3,00 W de calor retirados do ambiente é necessário 

em média o gasto de 1W de energia.  

Na atualidade, o que se tem disponível no mercado, designado para o setor residencial 

pelas próprias marcas (Hitachi, LG, Fujitsu, Eletrolux, etc.), é uma série de linhas Split 

e Multisplit com COP que variam de 2 a 4. O selo Procel especifica que, para um 

aparelho deste tipo, deve-se atingir um COP mínimo de 3,23 para obtenção do nível A 

de eficiência energética. Acredita-se que, apesar da adoção desta tecnologia pelo setor, 

o nível médio de eficiência demorará a mudar, pois a troca do aparelho por mais 

eficientes não trará necessariamente um benefício em termos de conforto térmico. 

Considerando o fator importante relativo ao custo do equipamento no momento de 

aquisição, a tendência é de se escolher modelos menos eficientes por serem mais baratos. 

Portanto, preferiu-se utilizar os COP já referenciados e definidos pelo RTQ-R.  

Os setpoints de temperatura são os mesmos definidos pelo RTQ-R, de 22ºC e 24ºC. Estes 

setpoints serão utilizados nas duas simulações referentes à utilização de ar condicionado, 

tanto o de uso noturno e o de uso de 24h.  

A taxa de fluxo de ar por pessoa utilizada foi de 0,00944 m³/s (RTQ-R, 2012). 
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3.3.4.3 Infiltração 

Na simulação é necessário definir a quantidade de infiltração de ar existente no 

ambiente. Infiltração corresponde ao fluxo de ar que vem do exterior para o interior da 

edificação através de frestas e outras aberturas não intencionais. Neste caso, pela 

inabilidade do software de parametrizar o valor do coeficiente do fluxo de ar por frestas 

(CQ) para janelas e portas, foi determinado o valor constante de 0,5 trocas de ar por 

hora. Ou seja, a cada hora, metade do volume de ar do ambiente será trocado por ar 

externo com condições do ambiente externo de temperatura e humidade. 
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3.4  Caracterização da obstrução urbana 

Obstruções, dentro da concepção da simulação termoenergética, são superfícies que 

podem sombrear (parcial ou totalmente) outras superfícies dentro do modelo. Este 

sombreamento reduz a incidência de radiação e a quantidade de iluminação recebida, 

seja do sol ou do céu. Desta maneira, pode-se dizer que o impacto que a cidade tem no 

ambiente interno depende de como a forma urbana se manifestará em termos de 

obstrução para os ambientes internos.   

No ambiente urbano podem ser encontradas inúmeras possiblidades de arranjos 

geométricos de obstruções, sendo eles compostos pela junção de todos os diferentes 

edifícios no entorno do ambiente analisado, com diferentes alturas e afastamentos.  

Porém, como dito anteriormente, o propósito do presente trabalho seria o de avaliar um 

ambiente único (célula teste) e verificar seu comportamento por meio da modificação 

dos níveis de obstrução.  

A obstrução foi separada em duas variáveis: ângulo de obstrução (AO), e ângulo de 

visão desobstruída (AVD). O AO é o ângulo formado pelo nível do piso da célula até o 

topo da edificação a frente da fachada. Este ângulo define a proporção do Canyon 

urbano.  

O AVD é o ângulo formado entre 2 obstruções urbanas no qual se é possível acessar o 

horizonte medido do ponto central da janela. É sabido que o impacto da obstrução é 

significativo até um ângulo de 60º e que, a partir deste valor, o acesso à iluminação do 

céu e à insolação se dará pelos espaços entre os edifícios (Mello, 2011). Logo, esta 

variável foi pensada para avaliar o impacto destas frestas entre os edifícios no qual seria 

possível ter acesso ao céu e ao sol.  

Gerou-se por meio da combinação destas duas variáveis 18 obstruções urbanas que 

seriam simuladas para 8 orientações cardinais, a fim de se estabelecer uma correlação 

entre o nível de obstrução e os desempenhos ambientais internos medidos na célula teste.  

As obstruções de OB00 a OB05 contém os ângulos de obstrução respectivamente de 0º, 

20º, 40º, 60º ,80º, 85º. Desta forma, é possível se analisar situações em que se formam 

canyons urbanos, com prédios justapostos sem a possibilidade de acesso ao céu por entre 

eles.  
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Depois foi introduzido um ângulo de visão desobstruído, considerando uma abertura por 

entre a forma urbana, porém mantendo a média do ângulo de obstrução em 85º. Estas 

obstruções visam analisar as ocasiões em que há um alto nível de obstrução mas com a 

possibilidade de acesso a iluminação natural e insolação através de fendas ou vazios no 

maciço da forma urbana.  

As obstruções OB06 e OB09 contêm AVD respectivamente de 10º, 25º, 50º, 100º. Estas 

obstruções visam a avaliar o impacto do acesso ao céu e ao sol por entre os edifícios, 

com uma fenda criada na forma urbana por meio de recuo por entre os edifícios frontais.    

Posteriormente, as obstruções de OB10 a OB17 fazem introdução desta abertura em 

intervalos regulares de 22.5º ao redor de todos os 180º possíveis de AVD. Estas 

obstruções possibilitam fazer distinção dos níveis de insolação – não obstante o mesmo 

índice de visão de céu –, uma vez que usa ângulos regulares sem utilizar a mesma 

posição de orientação da fenda em relação à fachada.  

Segue abaixo a tabela esquemática contendo as 17 obstruções considerandoa orientação 

norte da fachada.  
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Tabela 3-4 – Cenários de Obstrução utilizdos nas simulações paramétricas (Fonte: Autor) 

Obstrução Ângulo de obstrução 
Ângulo de visão 

desobstruída 

Visão de Céu  

ponto central da Janela 

(Orientação Norte) 

OB00 

   

OB01 

   

OB02 

 

   

OB03 
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Obstrução 
Ângulo de 

obstrução 

Ângulo de visão 

desobstruída 

Visão de Céu  

ponto central da Janela 

(Orientação Norte) 

OB04 

   

OB05 

   

OB06 

   

OB07 
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Obstrução 
Ângulo de 

obstrução 

Ângulo de visão 

desobstruída 

Visão de Céu 

ponto central da Janela 

(Orientação Norte) 

OB08 

   

OB09 

   

OB10 

   

OB11 
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Obstrução 
Ângulo de 

obstrução 

Ângulo de visão 

desobstruída 

Visão de Céu 

ponto central da Janela 

(Orientação Norte) 

OB12 

   

OB13 

   

OB14 

   

OB15 
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Obstrução 
Ângulo de 

obstrução 

Ângulo de visão 

desobstruída 

Visão de Céu 

ponto central da Janela 

(Orientação Norte) 

OB16 

   

OB17 
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3.5 Resumo: parâmetros, variáveis, sistema de análise  

Parâmetros Ambientais Unidade Método de Cálculo 

Consumo de energia de ar 

condicionado 24h  

(aquecimento / resfriamento) 

kWh/m² 
Simulação termoenergética 

AC-24h 

Consumo de energia de ar 

condicionado 24h  

(aquecimento / resfriamento) 

kWh/m² 
Simulação termoenergética 

AC-M 

Graus Horas acima de 26ºC GH 

Simulação termoenergética 

Ventilação Natural 

Modelo adaptativo Ashrae 55 

Porcentagem de horas em conforto 
% 

Modelo adaptativo Ashrae 55 

Porcentagem de horas de 

desconforto por frio 

% 

Modelo adaptativo Ashrae 55 

Porcentagem de horas de 

desconforto por calor 

% 

Autonomia de Iluminação Natural 

50% do tempo para 60lux 

(AIN -60) 

% 

(área) 

Simulação de Autonomia 

de iluminação natural 

Autonomia de Iluminação Natural 

50% do tempo para 120lux 

(AIN -120) 

% 

(área) 

Autonomia de Iluminação Natural 

50% do tempo para 300lux  

(AIN -300) 

% 

(área) 

Fator de Luz Diurna (FLD) % Simulação de FLD 
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Variáveis Ambientais Unidade Método de Cálculo 

Transmitância térmica da Fachada 

(Uf) 
W/(m².K).m² Cálculo 

Ganhos internos de calor por área 

de piso (G) 
W/m² Cálculo 

Radiação anual na fachada (I) kWh/m² 
Simulação Anual de 

radiação 

Percentual de abertura por área de 

piso (PAP) 
% Cálculo 

Percentual de área de abertura na 

fachada (PAF) 
% Cálculo 

Fator de luz diurna na fachada 

(FLDf) 
% Simulação 

Visão de céu no centro da fachada 

(VCf) 
% Simulação 
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3.6 Resultados 

Para a condução das análises presente neste capítulo utilizou-se o arquivo climático mais 

atualizado para a Cidade de São Paulo, com base nos dados do Instituto Nacional de 

Meteorologia (INMET) e atualizados em 2018 (LABEEE,2018). 

A partir de todas as definições de parâmetros acima, criou-se um algoritmo paramétrico 

capaz de fazer de modelar o ambiente e as obstruções, e modificar sua orientação em 

relação ao norte. Foram 9 tipos de células teste, 18 níveis de obstrução e 8 orientações, 

concluindo um total de 1.296 modelos geométrico preparados para as simulações 

térmicas e de iluminação natural.  

Para cada um dos modelos foram feitas as 8 simulações e cálculos de variáveis para a 

coleta de dados para a análise e construção da equação de correlação das variáveis. No 

total foram feitas 9.792 simulações e avaliação de mais de 68.117.760 de dados térmicos, 

e mais 510,883,200 de dados de iluminação. 

. 

 

Figura 3.6-1 – Imagem do algoritmo capaz de gerar todas as simulações termoenergéticas considerando 

todos os níveis de obstruções e 8 orientações, para uma determinada célula teste.  

 

  



 

47 

 

3.7 Desempenho Térmico  - Energia e Conforto 

Para cada um dos 1.296 modelos feitos foram gerados dados térmicos relativos ao 

consumo de energia de ar condicionado, e graus hora.  

Os dados obtidos foram consolidados na forma do valor acumulado anual e então 

comparados com cada uma das variáveis estudadas para verificar a existência ou não de 

alguma correlação e, caso positivo, a magnitude da mesma.  

3.7.1 Consumo de Energia Anual do Ar condicionado – uso 24 horas 

Os primeiros resultados comparados foram os valores de nível de consumo de energia 

pelo sistema de ar condicionado, com uso 24 horas, por metro quadrado (kWh/m²). Os 

consumos foram dissociados entre consumo de energia para refrigeração e para 

aquecimento, para fazer a comparação com cada uma das variáveis.  

Tabela 3-5 - Tabela de Correlação Consumo de 

Energia do Sistema de Ar Condicionado 24h – 

Aquecimento x Variáveis 

Energia de Aquecimento (kWh/m²) 

Variável Fórmula 
Erro 

(R²) 

PAP 
y = 0.4963x + 

0.2482 
0.0477 

PAF 
y = 0.804x - 

0.0468 
0.2206 

U/A 
y = -1.0187x + 

2.1949 
0.2778 

G 
y = -0.0303x + 

0.8502 
0.1896 

I*PAP 
y = -0.0009x + 

0.4816 
0.0264 

I*PAF 
y = -0.0005x + 

0.4764 
0.0186 

 

Tabela 3-6 - Tabela de Correlação Consumo de 

Energia do Sistema de Ar Condicionado 24h – 

Resfriamento x Variáveis 

Energia de Resfriamento (kWh/m²) 

Variável Fórmula 
Erro 

(R²) 

PAP 

y = 29.054x + 

22.828 
0.1766 

PAF 

y = 2.0303x + 

31.803 
0.0015 

U/A 

y = 46.064x - 

47.199 
0.6145 

G 

y = 1.6735x + 

9.3403 
0.6245 

I*PAP 

y = 0.117x + 

25.059 
0.5012 

I*PAF 

y = 0.0574x + 

26.566 
0.2773 

 

 

Na comparação foi possível perceber que para resfriamento as variáveis que tiveram a 

melhor correlação de resultados com o R² superiores a 0.50 foram o nível de geração de 

calor interno (G, R²=0.6245), a transmitância térmica da fachada por área de piso (U/A, 
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R²=0.6145), e nível de radiação anual multiplicado pelo percentual de abertura por área 

de piso (I*PAP, R²=0.5012).  

Já para aquecimento as correlações foram bem menores, sendo a maior delas 

considerando a transmitância térmica da fachada por área de piso (U/A), obtendo um R² 

de apenas 0.2778.  

Um estudo foi feito para verificar qual é a proporção de consumo de energia de ar 

condicionado relativos ao consumo de resfriamento e aquecimento. O gráfico demonstra 

que, considerando um sistema de ar condicionado 24h, o percentual utilizado para 

resfriamento é significativamente maior que a energia usada para aquecimento, tendo 

um percentual 85% e 100%, respectivamente. Logo, a correlação do consumo global e 

as variáveis tenderão a ser equivalentes à correlação existente para o consumo de energia 

para resfriamento.  

 

Figura 3.7-1 – Relação entre consumo de energia para resfriamento e consumo total  (AC-24h) 

Com intenção de conseguir uma correlação para o consumo de energia global do sistema 

de ar condicionado, foram escolhidas as 3 melhores variáveis escolhidas para uma nova 

análise de correlações:  

• nível de geração de calor interno (G),  
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• transmitância térmica da fachada por área de piso  (U/A) 

• Nível de radiação anual multiplicado pelo percentual de abertura por área de piso 

(I*PAP). 

As variáveis foram pareadas, e analisadas duas a duas, constituindo uma única variável. 

Para determinar o peso de cada uma destas variáveis para a variável conjunta, foi 

elaborada uma regressão linear para diminuição do erro quadrado de maneira a se 

aproximar ao máximo de uma equação linear. Após a regressão, foi analisada a 

correlação global da equação.  

 

Tabela 3-7 – Correlaçõo entre Consumo de Energia Total de Ar Condicionado x Variáveis  

Energia AC-24h (kWh/m²) 

Variável - X K1 K2 K3 Fórmula 
Erro 

(R²) 

k1*U/A + 

k2*I*PAP 
15.8453 0.0990 - 

y = 1.2316x - 

8.8195 
0.7981 

k1*U/A + k2*G 8.2081 1.3531 - 
y = 0.9997x + 

0.0117 
0.6224 

k1*I*PAP + k2*G 0.0932 1.7877 - 
y = 0.8227x + 

7.4315 
0.8932 

k1*U/A + 

k2*I*PAP + k3*G 
6.8186 0.0890 1.0993 

y = 1.0039x - 

0.1567 
0.9023 

 

 

Equação 1 – Correlação entre Consumo de energia de ar condicionado 24h e as variáveis I, PAP e G 

𝐸𝑎𝑐−24ℎ = 0.8227 × ( 0.0932 × I × PAP + 1.7877 × G) + 7.4315 
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Figura 3.7-2 Correlação entre Consumo de energia de ar condicionado 24h e as variáveis I, PAP e G 

O gráfico demonstra a correlação com as variáveis de nível de geração de calor interno 

(G) em conjunto com o nível de radiação anual multiplicado pelo percentual de abertura 

por área de piso (I*PAP), obtendo uma correlação de R²=0.8932.  

Considerando um caso base de uso e ocupação dos ambientes, seria possível prever o 

consumo do sistema de ar condicionado baseando-se nestas duas variáveis. 

Prosseguindo com o raciocínio, uma vez que fixado um nível de geração de calor, o 

consumo pode ser determinado pelo nível de radiação anual multiplicado pelo percentual 

de abertura por área de piso (I*PAP). Ou seja, quanto maior a abertura em relação ao 

piso, e quanto mais radiação esta abertura recebe durante o ano, maior será o consumo 

de ar condicionado. E este consumo será preponderantemente para resfriamento.  

Sendo assim, ambientes urbanos com maiores níveis de obstrução tendem a ter menores 

consumos. Porém, os resultados também demonstram que existe uma grande 

oportunidade do uso do design das fachadas para compensar os níveis elevados de 

exposição. O projetista pode reduzir as janelas, sombreá-las ou utilizar uma solução 
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híbrida. Logo, o nível de abertura deve ser proporcional ao nível de radiação que a janela 

recebe, e caso exista a intenção de se projetar aberturas maiores, deve-se também 

projetar algum sistema de sombreamento que bloqueie a radiação na mesma proporção.  

Após a análise das variáveis pareadas, foi também efetuado um teste com as 3 variáveis 

em conjunto com o intuito de verificar se há algum aumento da correlação.  

Pelo que pode ser visto, a correlação aumenta levemente para R²=0.9023. Para o presente 

trabalho, acredita-se que a utilização de 3 variáveis não é justificado. O aumento de 

complexidade é significativo em relação ao modelo com 2 variáveis, enquanto o 

aumento da correlação é desprezível. Portanto, para o desenvolvimento posterior das 

análises urbanas, será utilizada a correlação conjunta de G e I*PAP.   
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3.7.2 Consumo de Energia Anual do Ar condicionado – uso noturno 

As análises para o consumo de ar condicionado noturno foram feitas análogas às feitas 

para o consumo de ar condicionado 24 horas.  

As variáveis foram analisadas uma a uma e, posteriormente, foram feitas as análises em 

conjunto.  

Tabela 3-8 - Tabela de Correlação Consumo de 

Energia do Sistema de Ar Condicionado Noturno – 

Aquecimento x Variáveis 

Energia de Aquecimento 

Variável Fórmula 
Erro 

(R²) 

PAP 
y = 3.3955x + 

1.791 
0.2835 

PAF 
y = 3.8361x + 

0.7428 
0.6384 

U/A 
y = -2.1217x + 

6.6715 
0.1532 

G 
y = -0.0666x + 

3.9198 
0.1164 

I*PAP 
y = -0.0017x + 

3.0941 
0.0126 

I*PAF 
y = -0.0008x + 

3.0656 
0.006 

 

Tabela 3-9 - Tabela de Correlação Consumo de 

Energia do Sistema de Ar Condicionado Noturno – 

Resfriamento x Variáveis 

Energia de Resfriamento 

Variável Fórmula 
Erro 

(R²) 

PAP 

y = 6.5502x + 

7.0667 0.0977 

PAF 

y = -1.6697x + 

10.33 0.0112 

U/A 

y = 14.632x - 

16.114 0.6745 

G 

y = 0.5342x + 

1.809 0.6923 

I*PAP 

y = 0.0314x + 

7.2321 0.3918 

I*PAF 

y = 0.0146x + 

7.7181 0.1966 

 

 

Os resultados de correlações entre as variáveis foram similares às análises anteriores, 

obtendo resultados melhores com: 

• nível de geração de calor interno (G),  

• transmitância térmica da fachada por área de piso (U/A) 

• Nível de radiação anual multiplicado pelo percentual de abertura por área de piso 

(I*PAP). 

• Percentual de Abertura na Fachada (PAF) 

Nesta análise, utilizou-se também a variável PAF por sua alta correlação com o consumo 

de energia para aquecimento. Diferentemente do sistema de ar condicionado 24h, a 
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relação entre consumo de energia para aquecimento e resfriamento para um sistema 

noturno é significativamente diferente. Os dados analisados contem percentuais de uso 

de energia do sistema de ar condicionado para somente resfriamento bem menores que 

o sistema 24h, com porcentagem variando de 35% a 100%. Ou seja, quando o sistema é 

acionado somente durante a noite, a predominância do consumo pode variar 

significativamente. 

 

Figura 3.7-3 Relação entre consumo de energia para resfriamento e consumo total  (AC-Noturno) 

 

Posteriormente, as variáveis foram agrupadas duas a duas para verificar a correlação ao 

consumo de energia global (resfriamento + aquecimento) seguindo os mesmos estudos 

anteriores. Porém, desta vez considerando a variável PAF por sua alta correlação aos 

consumos de energia para aquecimento.  
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Tabela 3-10 Correlação entre Consumo de energia de ar condicionado noturno total  

Energia AC-Noturno (kWh/m²) 

Variável K1 K2 K3 Formula 
Erro 

(R²) 

k1*U/A+k2*I*PAP 6.2501 0.0241 - 
y = 1.2173x - 

2.8971 
0.861 

k1*U/A+k2*G 4.5323 0.3130 - 
y = 0.9776x + 

0.2996 
0.6948 

k1*I*PAP+k2*G 0.0244 0.6739 - 
y = 0.6561x + 

5.003 
0.9198 

k1*PAF+k2*I*PAP 13.2668 0.0338 - 
y = 0.3428x + 

8.8995 
0.235 

k1*PAF+k2*G 5.5708 0.6042 - 
y = 0.7263x + 

3.7763 
0.7099 

k1*U/A+k2*I*PAP+k3*G 4.1914 0.0218 0.2507 
y = 0.9878x + 

0.167 
0.9308 

k1*PAF+k2*I*PAP+k3*G 4.2918 0.019 0.561 
y = 0.7404x + 

3.6686 
0.8834 

 Similarmente ao sistema de ar condicionado 24h, o consumo de energia global obteve 

uma alta correlação considerando as duas variáveis em conjunto com o nível de geração 

de calor interno (G) e nível de radiação anual multiplicado pelo percentual de abertura 

por área de piso (I*PAP), obtendo um R²=0.9198.  

Isso demonstra a forte associação do consumo de ar condicionado à geração de calor 

interna e ao balanço de energia feita pelo índice de abertura. Ou seja, mesmo que o ar 

condicionado seja utilizado somente durante a noite, podendo aumentar o valor de 

consumo para aquecimento, ainda sim a correlação com o nível total de energia é alta.  

Variáveis em conjuntos de 3 foram também analisadas, porém os resultados se 

demonstraram pouco superiores. Para estes casos, o maior valor de R² obtido foi de 

0.9308, para o conjunto de variáveis G, U/A e I*PAP. Assim como na análise com ar 

condicionado 24h, este aumento não foi considerado significativo o suficiente para 

justificar o aumento em complexidade decorrente do acréscimo de mais uma variável ao 

modelo. 
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Equação 2 – Correlação entre Consumo de energia de ar condicionado noturno e as variáveis I, PAP e G 

𝐸𝑎𝑐−𝑛𝑜𝑡 = 0.6561 × ( 0.0244 × I × PAP + 0.6739 × G) + 5.003 

 

 

Figura 3.7-4 Correlação entre Consumo de energia de ar condicionado noturno e as variáveis I, PAP e G 
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3.7.3 Graus hora de Desconforto (GH) 

Quando um ambiente é naturalmente ventilado, com a falta de um sistema de 

condicionamento de ar, é esperado que sua temperatura oscile para além de temperaturas 

de conforto. Neste caso o desempenho térmico de um ambiente foi medido 

contabilizando-se o excesso de temperatura operativa acima de 26ºC (GH26) a cada hora 

do ano, para contabilização do desempenho para resfriamento. Para aquecimento o 

desempenho foi medido para as ocorrências de temperatura operativa abaixo de 20ºC 

(GH20).  

As análises de correlação seguiram o mesmo padrão das análises feitas anteriormente, 

analisando-se as correlações para cada variável e depois testando-as de maneira 

agrupada.   

Tabela 3-11 - Tabela de Correlação Graus hora de 

temperatura abaixo de 20ºC x Variáveis 

Graus Hora de Aquecimento 

Variável Fórmula 
Erro 

(R²) 

PAP 
y = 42.713x + 

14.529 
0.051 

PAF 
y = 67.731x - 

10.005 
0.2262 

U/A 
y = -76.621x + 

162.84 
0.2271 

G 
y = -2.2651x + 

61.468 
0.1528 

I*PAP 
y = -0.0397x + 

32.152 
0.0077 

I*PAF 
y = -0.022x + 

31.921 
0.0054 

 

Tabela 3-12 - Tabela de Correlação Graus hora de 

temperatura acima de 26ºC – Resfriamento x 

Variáveis 

Graus Hora de Resfriamento 

Variável Fórmula 
Erro 

(R²) 

PAP 

y = 707.07x + 

97.667 0.1822 

PAF 

y = 287.14x + 

177.56 0.0530 

U/A 

y = 511.2x - 

544.98 0.1318 

G 

y = 19.92x + 

63.412 0.1541 

I*PAP 

y = 3.6055x + 

100.65 0.8288 

I*PAF 

y = 2.1371x + 

105.79 0.6700 
 

Diferentemente das análises de energia, para resfriamento ocorreu um alto índice de 

correlação com a variável I*PAP com um R²=0.8288.  

A proporção entre os graus-hora de resfriamento e aquecimento também variou 

significativamente, variando entre 20% e 100%. 
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Figura 3.7-5 Relação entre graus hora de resfriamento e consumo graus hora total  (Ventilado 

Naturalmente) 

Os resultados de correlações entre as variáveis foram menores que as análises anteriores 

obtendo resultados mais baixo. Na tentativa de se encontrar alguma correlação maior, 

foram utilizadas 3 variáveis para a análise agrupada relativa ao total de graus hora 

(resfriamento + aquecimento), mas desta vez foi também comparado utilizando somente 

I*PAP como variável única. As variáveis agrupadas utilizadas foram: 

• nível de geração de calor interno (G),  

• transmitância térmica da fachada por área de piso  (U/A) 

• Nível de radiação anual multiplicado pelo percentual de abertura por área de piso 

(I*PAP). 

 

É possível verificar que, apesar do uso de mais variáveis, não acrescentou aumento na 

correlação com o índice de graus hora. Isso demonstra a forte ligação entre o percentual 

de abertura e o nível de radiação do ambiente para determinar o nível de conforto interno.  

 



 

58 

 

  



 

59 

 

Tabela 3-13  Correlação entre Consumo de energia e variáveis 

Graus Hora de Temperatura 

Variável K1 K2 K3 Fórmula 
Erro 

(R²) 

I*PAP - - - 
y = 3.6055x + 

100.65 

0.8288 

 

k1*U/A+k2*I*PAP 80.3686 3.4947 - 
y = 1.0072x - 

5.007 
0.8326 

k1*U/A+k2*G 89.8784 15.2105 - 
y = 0.9429x + 

24.176 
0.1190 

k1*I*PAP+k2*G 3.4679 9.0359 - 
y = 0.967x + 

23.74 
0.8370 

k1*U/A+k2*I*PAP+k3*G 36.1047 3.4459 5.3907 
y = 0.9942x + 

4.0772 
0.8382 

 

Equação 3 – Correlação entre Consumo de energia de ar condicionado noturno e as variáveis I, PAP e G 

𝐺𝐻 = 0.967 × (3.4679 × I × PAP + 9.0359 × G) + 23.74 

 

Tabela 3-14 Correlação entre Consumo de energia de ar condicionado noturno e as variáveis I, PAP e G 
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3.7.4 Descarte da Análise de Autonomia de Iluminação Natural (AIN) 

Quando analisados, os dados retirados das simulações demonstraram grande 

inconsistência conceitual e decidiu-se descartar a continuidade de aprofundamento da 

análise.  

 

Figura 3.7-6 – Autonomia de Iluminação Natural para diferentes nívies de referência  

A simulação para autonomia de iluminação natural (AIN) foi feita para verificar a 

porcentagem de ocorrência horária e anual de atendimento para 60 lux, 120 lux e 300 

lux, porém, em muitos casos, os índices de atendimento demonstraram uma 

inconsistência conceitual. Em vários eventos analisados, foi observado um atendimento 

maior para a referência de 300 lux do que para 60 lux. Isso é conceitualmente um erro, 

pois qualquer evento em que o nível de 300 lux é atingido, ele também deve ser 

contabilizado para a referência de 60 lux. Logo, todos os eventos de atendimento de 300 

lux devem estar contidos dentro dos eventos de atendimento de 60 lux, impossibilitando 

a existência dos valores encontrados.  

Não foi possível diagnosticar qual o real motivo para o erro encontrado. Foram 

enumeradas duas possíveis razões para tal. Uma vez que foram gerados mais de 510 

milhões de dados, consequência da análise horária anual de iluminação de cada ponto 

interno do ambiente para cada modelo, pode ter ocorrido algum erro durante a geração 

dos dados nas simulações ou no tratamento de dados para cálculo das médias espaciais.  
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Após sucessivas tentativas de geração de resultados coerentes, concluiu-se que para a 

geração de dados concisos seria necessário a análise ponto a ponto, inviabilizando o uso 

desta análise dentro da metodologia proposta neste presente trabalho.  
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3.7.5 Iluminação Natural – FLDi 

Os resultados avaliados para desempenho luminoso foram relacionados a Fator de Luz 

Diurna medidos no centro do ambiente (FLDi). Para isso foram analisadas variáveis 

ambientais que pudessem ter algum impacto no resultado do desempenho final. Estas 

variáveis foram relacionadas ao nível de obstrução do ambiente e índices de abertura.  

As variáveis de obstrução utilizadas foram de Fator de Luz Diurna da Fachada (FLDf) 

e Porcentagem de Visão de Céu (VCf). Por sua vez, as variáveis para índice de abertura 

foram as mesmas utilizadas para avaliação do desempenho térmico, quais sejam: 

Porcentagem de Abertura por Área de Piso (PAP) e Porcentagem de Abertura por Área 

de Fachada (PAF).  

Foram também testadas variáveis conjugadas com um índice de obstrução multiplicado 

por um índice de abertura, sendo estas: 

• FLDf *PAP 

• FLDf *PAF 

• VC*PAP 

• VC*PAF 

A tabela demonstra todas as correlações entre variáveis utilizadas. 

Fator de Luz Diurna Interno (FLDi)(%) 

Variável Fórmula Erro (R²) 

PAP y = 6.7159x + 0.3885 0.4387 

PAF y = 3.622x + 0.626 0.2251 

VC y = 0.06x + 1.9395 0.1242 

FLDf y = 0.0182x + 0.3732 0.0911 

VC*PAP y = 0.3279x + 1.4044 0.6693 

VC*PAF y = 0.1717x + 1.5831 0.4243 

FLDf*PAP y = 0.5024x + 1.3084 0.7572 

FLDf*PAF y = 0.1671x + 1.1765 0.4569 

FLDf*PAP / (P/2) y = 0.3984x 

 
0.759 

FLDf*PAP / (P/2) y = 0.0008x3 - 0.0305x2 

+ 0.6286x 
0.8058 
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Pode ser observado que entre as variáveis de obstrução, apesar de a correlação entre 

Visão de Céu (VC) ser pouco maior que Fator de Luz Diurna na Fachada (FLDf), quando 

utilizada conjugada com algum índice de abertura esta tendência se inverte. O maior 

índice encontrado foi a variável conjugada de FLDf multiplicada pela PAP, obtendo uma 

correlação de R²=0,7572.  

Optou-se por aprofundar os estudos fazendo a correlação um terceiro fator, a 

profundidade do ambiente. A decisão se baseia no fenômeno físico em que a nível de 

iluminação natural decresce a medida em que existe o afastamento da janela. Uma vez 

que foram criados ambientes com 3m e 6m metros de profundidade, o ponto central não 

fica a mesma distância da janela nos dois casos. Por isso, decidiu-se colocar a varável 

da metada da profundidade do ambiente (P/2). Neste caso foram comparados 

aproximações por uma equação linear e polinomial. A equação polinomial conseguiu 

uma relação de R²=0.8058.  
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Equação 4 – Correlação entre FLDi e as variáveis FLDf, PAP e P/2 

𝐹𝐿𝐷𝑖 = 𝑃/2 × [0.0008 (FLDf ×
PAP

𝑃/2
)

3

 −  0.0305 (FLDf ×
PAP

𝑃/2
)

2

 

+  0.6286 (FLDf ×
PAP

𝑃/2
)] 

 

Figura 3.7-7 Correlação entre FLDi e as variáveis FLDf, PAP e P/2 
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3.8 Conclusão e Recomendações 

Os estudos demonstraram que as correlações com desempenho de iluminação natural 

são menores quando comparados com desempenho térmico. Porém, ainda sim, julgou-

se que os resultados foram suficientemente consistentes para comprovar uma relação 

direta entre as variáveis e os resultados.  

Observou-se que, nos dois casos, a variável de Porcentagem de Abertura por Área de 

Piso é um fator determinante para auferir o desempenho interno, seja térmico ou 

luminoso. Como variável externa, o índice de radiação anual demonstrou forte ligação 

com o consumo interno de energia do sistema de ar condicionado, seja com o 

funcionamento 24 horas ou somente noturno. Esta influência se tornou mais evidente 

quando mensurado o desempenho térmico através da contabilização de graus hora.   

No caso do desempenho luminoso, além do índice de abertura, a variável de fator de luz 

diurna calculada como sendo disponível na fachada foi considerada intrinsicamente 

ligada o Fator de Luz Diurna medido no centro do ambiente.  

Os estudos demonstraram que o excesso de exposição, de irradiação e de iluminação 

podem ser reduzidos com o uso de obstruções locais como sacadas. Porém, a falta de 

exposição, no caso do desempenho luminoso, tem limites de adaptação estabelecidos 

pelos limites físicos da porcentagem de abertura por área de piso. À medida em que a 

abertura alcança seu limite máximo, não há mais nenhuma estratégia para melhora do 

nível de iluminação natural interno.  

A conclusão que se chega por meio destas análises é que o excesso de exposição pode 

ser remediado localmente com a utilização de dispositivos de sombreamento e com a 

diminuição da porcentagem de abertura. Por outro lado, a forma urbana é quem 

determina a escassez de radiação e iluminação natural. Como a diminuição dos níveis 

de irradiação é benéfico para o desempenho térmico, a iluminação natural se torna a 

única questão para ser tratado como um problema de âmbito urbano, sendo seu limite 

inferior de desempenho dependente da obstrução causada pelos edifícios vizinhos.  

Em outras palavras, o aumento do desempenho térmico pode ser feito no âmbito do 

próprio edifício utilizando como artifícios o uso de sombreamento e de abertura para 

diminuir o excesso de radiação. Porém, o desempenho luminoso deve ser tratado na 

esfera urbana, pois os piores índices de desempenho serão causados em situações em 

que há o maior nível de obstrução causada pelas edificações vizinhas.  
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Logo, como diretriz para os instrumentos urbanísticos visando ao melhor desempenho 

de espaço construído, as regras urbanas para determinar o espaçamento entre os prédios 

devem tentar maximizar a iluminação nas fachadas dos edifícios. Já na escala do 

edifício, devem-se redigir diretrizes apontando os níveis máximos de exposição à 

irradiação e determinar a adequada proporção de aberturas para cada nível calculado na 

fachada em questão.  

Foram desenvolvidas tabelas determinando os níveis de desempenho térmico e luminoso 

dependendo dos níveis de irradiação e fator de luz diurna encontrados na fachada, e 

considerando a porcentagem de abertura por área de piso do ambiente a ser projetado.  
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Tabela 3-15 Relação entre Irradiação e Porcentagem de abertura - Consumo de Energia Médio de Ar 

condicionado- 24h (G=6W/m²) 

Consumo de Energia Médio de Ar condicionado- 24h (kWh/m²) 

G=6W/m² 

I - 

kWh/m² 

PAP - 

7% 

PAP - 

10% 

PAP - 

20% 

PAP - 

30% 

PAP - 

40% 

PAP - 

50% 

PAP - 

60% 

PAP - 

70% 

0 16.26 16.26 16.26 16.26 16.26 16.26 16.26 16.26 

100 16.79 17.02 17.79 18.56 19.32 20.09 20.86 21.62 

200 17.33 17.79 19.32 20.86 22.39 23.92 25.46 26.99 

300 17.87 18.56 20.86 23.16 25.46 27.76 30.06 32.36 

400 18.40 19.32 22.39 25.46 28.52 31.59 34.66 37.72 

500 18.94 20.09 23.92 27.76 31.59 35.42 39.26 43.09 

600 19.48 20.86 25.46 30.06 34.66 39.26 43.86 48.46 

700 20.01 21.62 26.99 32.36 37.72 43.09 48.46 53.82 

800 20.55 22.39 28.52 34.66 40.79 46.92 53.06 59.19 

900 21.09 23.16 30.06 36.96 43.86 50.76 57.66 64.56 

1000 21.62 23.92 31.59 39.26 46.92 54.59 62.26 69.92 

 

Tabela 3-16 Relação entre Irradiação e Porcentagem de abertura - Consumo de Energia Médio de Ar 

condicionado- 24h (G=12W/m²) 

Consumo de Energia Médio de Ar condicionado- 24h (kWh/m²) 

G=12W/m² 

I - 

kWh/m² 

PAP - 

7% 

PAP - 

10% 

PAP - 

20% 

PAP - 

30% 

PAP - 

40% 

PAP - 

50% 

PAP - 

60% 

PAP - 

70% 

0 25.08 25.08 25.08 25.08 25.08 25.08 25.08 25.08 

100 25.62 25.85 26.61 27.38 28.15 28.91 29.68 30.45 

200 26.15 26.61 28.15 29.68 31.21 32.75 34.28 35.81 

300 26.69 27.38 29.68 31.98 34.28 36.58 38.88 41.18 

400 27.23 28.15 31.21 34.28 37.35 40.41 43.48 46.55 

500 27.76 28.91 32.75 36.58 40.41 44.25 48.08 51.92 

600 28.30 29.68 34.28 38.88 43.48 48.08 52.68 57.28 

700 28.84 30.45 35.81 41.18 46.55 51.92 57.28 62.65 

800 29.37 31.21 37.35 43.48 49.61 55.75 61.88 68.02 

900 29.91 31.98 38.88 45.78 52.68 59.58 66.48 73.38 

1000 30.45 32.75 40.41 48.08 55.75 63.42 71.08 78.75 
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Tabela 3-17 Relação entre Irradiação e Porcentagem de abertura - Consumo de Energia Médio de Ar 

condicionado- 24h (G=24W/m²) 

Consumo de Energia Médio de Ar condicionado- 24h (kWh/m²) 

G=24W/m² 

I - 

kWh/m² 

PAP - 

7% 

PAP - 

10% 

PAP - 

20% 

PAP - 

30% 

PAP - 

40% 

PAP - 

50% 

PAP - 

60% 

PAP - 

70% 

0 42.73 42.73 42.73 42.73 42.73 42.73 42.73 42.73 

100 43.27 43.50 44.26 45.03 45.80 46.56 47.33 48.10 

200 43.80 44.26 45.80 47.33 48.86 50.40 51.93 53.46 

300 44.34 45.03 47.33 49.63 51.93 54.23 56.53 58.83 

400 44.88 45.80 48.86 51.93 55.00 58.06 61.13 64.20 

500 45.41 46.56 50.40 54.23 58.06 61.90 65.73 69.56 

600 45.95 47.33 51.93 56.53 61.13 65.73 70.33 74.93 

700 46.49 48.10 53.46 58.83 64.20 69.56 74.93 80.30 

800 47.02 48.86 55.00 61.13 67.26 73.40 79.53 85.66 

900 47.56 49.63 56.53 63.43 70.33 77.23 84.13 91.03 

1000 48.10 50.40 58.06 65.73 73.40 81.06 88.73 96.40 

 

Tabela 3-18 Relação entre Irradiação e Porcentagem de abertura - Consumo de Energia Médio de Ar 

condicionado- Noturno (G=6W/m²) 

Consumo de Energia Médio de Ar condicionado- Noturno (kWh/m²) 

G=6W/m² 

I - 

kWh/m² 

PAP - 

7% 

PAP - 

10% 

PAP - 

20% 

PAP - 

30% 

PAP - 

40% 

PAP - 

50% 

PAP - 

60% 

PAP - 

70% 

0 7.66 7.66 7.66 7.66 7.66 7.66 7.66 7.66 

100 7.77 7.82 7.98 8.14 8.30 8.46 8.62 8.78 

200 7.88 7.98 8.30 8.62 8.94 9.26 9.58 9.90 

300 7.99 8.14 8.62 9.10 9.58 10.06 10.54 11.02 

400 8.10 8.30 8.94 9.58 10.22 10.86 11.50 12.14 

500 8.22 8.46 9.26 10.06 10.86 11.66 12.46 13.26 

600 8.33 8.62 9.58 10.54 11.50 12.46 13.42 14.38 

700 8.44 8.78 9.90 11.02 12.14 13.26 14.38 15.50 

800 8.55 8.94 10.22 11.50 12.78 14.06 15.34 16.62 

900 8.66 9.10 10.54 11.98 13.42 14.86 16.30 17.74 

1000 8.78 9.26 10.86 12.46 14.06 15.66 17.26 18.86 
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Tabela 3-19 Relação entre Irradiação e Porcentagem de abertura - Consumo de Energia Médio de Ar 

condicionado- Noturno (G=12W/m²) 

Consumo de Energia Médio de Ar condicionado- Noturno (kWh/m²) 

G=12W/m² 

I - 

kWh/m² 

PAP - 

7% 

PAP - 

10% 

PAP - 

20% 

PAP - 

30% 

PAP - 

40% 

PAP - 

50% 

PAP - 

60% 

PAP - 

70% 

0 10.31 10.31 10.31 10.31 10.31 10.31 10.31 10.31 

100 10.42 10.47 10.63 10.79 10.95 11.11 11.27 11.43 

200 10.53 10.63 10.95 11.27 11.59 11.91 12.23 12.55 

300 10.64 10.79 11.27 11.75 12.23 12.71 13.19 13.67 

400 10.76 10.95 11.59 12.23 12.87 13.51 14.15 14.79 

500 10.87 11.11 11.91 12.71 13.51 14.31 15.11 15.91 

600 10.98 11.27 12.23 13.19 14.15 15.11 16.07 17.03 

700 11.09 11.43 12.55 13.67 14.79 15.91 17.03 18.15 

800 11.21 11.59 12.87 14.15 15.43 16.71 17.99 19.27 

900 11.32 11.75 13.19 14.63 16.07 17.51 18.95 20.39 

1000 11.43 11.91 13.51 15.11 16.71 18.31 19.91 21.51 

 

Tabela 3-20 Relação entre Irradiação e Porcentagem de abertura - Consumo de Energia Médio de Ar 

condicionado- Noturno (G=24W/m²) 

Consumo de Energia Médio de Ar condicionado- Noturno (kWh/m²) 

G=24W/m² 

I - 

kWh/m² 

PAP - 

7% 

PAP - 

10% 

PAP - 

20% 

PAP - 

30% 

PAP - 

40% 

PAP - 

50% 

PAP - 

60% 

PAP - 

70% 

0 15.61 15.61 15.61 15.61 15.61 15.61 15.61 15.61 

100 15.73 15.77 15.93 16.09 16.25 16.41 16.57 16.73 

200 15.84 15.93 16.25 16.57 16.89 17.22 17.54 17.86 

300 15.95 16.09 16.57 17.05 17.54 18.02 18.50 18.98 

400 16.06 16.25 16.89 17.54 18.18 18.82 19.46 20.10 

500 16.17 16.41 17.22 18.02 18.82 19.62 20.42 21.22 

600 16.29 16.57 17.54 18.50 19.46 20.42 21.38 22.34 

700 16.40 16.73 17.86 18.98 20.10 21.22 22.34 23.46 

800 16.51 16.89 18.18 19.46 20.74 22.02 23.30 24.58 

900 16.62 17.05 18.50 19.94 21.38 22.82 24.26 25.70 

1000 16.73 17.22 18.82 20.42 22.02 23.62 25.22 26.82 
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Tabela 3-21 Relação entre Irradiação e Porcentagem de abertura – Graus Hora Anuais (G=6W/m²) 

Graus Hora Anual (°Ch) 

G=6W/m² 

I - 

kWh/m² 

PAP - 

7% 

PAP - 

10% 

PAP - 

20% 

PAP - 

30% 

PAP - 

40% 

PAP - 

50% 

PAP - 

60% 

PAP - 

70% 

0 76.17 76.17 76.17 76.17 76.17 76.17 76.17 76.17 

100 99.64 109.70 143.23 176.77 210.30 243.84 277.37 310.91 

200 123.11 143.23 210.30 277.37 344.44 411.51 478.58 545.65 

300 146.59 176.77 277.37 377.97 478.58 579.18 679.78 780.38 

400 170.06 210.30 344.44 478.58 612.71 746.85 880.99 1015.12 

500 193.54 243.84 411.51 579.18 746.85 914.52 1082.19 1249.86 

600 217.01 277.37 478.58 679.78 880.99 1082.19 1283.40 1484.60 

700 240.48 310.91 545.65 780.38 1015.12 1249.86 1484.60 1719.34 

800 263.96 344.44 612.71 880.99 1149.26 1417.53 1685.81 1954.08 

900 287.43 377.97 679.78 981.59 1283.40 1585.21 1887.01 2188.82 

1000 310.91 411.51 746.85 1082.19 1417.53 1752.88 2088.22 2423.56 

 

Tabela 3-22 Relação entre Irradiação e Porcentagem de abertura – Graus Hora Anuais (G=12W/m²) 

Graus Hora Anual (°Ch) 

G=12W/m² 

I - 

kWh/m² 

PAP - 

7% 

PAP - 

10% 

PAP - 

20% 

PAP - 

30% 

PAP - 

40% 

PAP - 

50% 

PAP - 

60% 

PAP - 

70% 

0 128.59 128.59 128.59 128.59 128.59 128.59 128.59 128.59 

100 152.07 162.13 195.66 229.19 262.73 296.26 329.80 363.33 

200 175.54 195.66 262.73 329.80 396.87 463.93 531.00 598.07 

300 199.01 229.19 329.80 430.40 531.00 631.61 732.21 832.81 

400 222.49 262.73 396.87 531.00 665.14 799.28 933.41 1067.55 

500 245.96 296.26 463.93 631.61 799.28 966.95 1134.62 1302.29 

600 269.44 329.80 531.00 732.21 933.41 1134.62 1335.82 1537.03 

700 292.91 363.33 598.07 832.81 1067.55 1302.29 1537.03 1771.77 

800 316.38 396.87 665.14 933.41 1201.69 1469.96 1738.23 2006.51 

900 339.86 430.40 732.21 1034.02 1335.82 1637.63 1939.44 2241.25 

1000 363.33 463.93 799.28 1134.62 1469.96 1805.30 2140.64 2475.99 
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Tabela 3-23 Relação entre Irradiação e Porcentagem de abertura – Graus Hora Anuais (G=24W/m²) 

Graus Hora Anual (°Ch) 

G=24W/m² 

I - 

kWh/m² 

PAP - 

7% 

PAP - 

10% 

PAP - 

20% 

PAP - 

30% 

PAP - 

40% 

PAP - 

50% 

PAP - 

60% 

PAP - 

70% 

0 233.44 233.44 233.44 233.44 233.44 233.44 233.44 233.44 

100 256.92 266.98 300.51 334.05 367.58 401.12 434.65 468.18 

200 280.39 300.51 367.58 434.65 501.72 568.79 635.86 702.92 

300 303.87 334.05 434.65 535.25 635.86 736.46 837.06 937.66 

400 327.34 367.58 501.72 635.86 769.99 904.13 1038.27 1172.40 

500 350.81 401.12 568.79 736.46 904.13 1071.80 1239.47 1407.14 

600 374.29 434.65 635.86 837.06 1038.27 1239.47 1440.68 1641.88 

700 397.76 468.18 702.92 937.66 1172.40 1407.14 1641.88 1876.62 

800 421.24 501.72 769.99 1038.27 1306.54 1574.81 1843.09 2111.36 

900 444.71 535.25 837.06 1138.87 1440.68 1742.48 2044.29 2346.10 

1000 468.18 568.79 904.13 1239.47 1574.81 1910.16 2245.50 2580.84 
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Tabela 3-24 Relação entre Fator de Luz Diurna na Fachada e Porcentagem de abertura – FLDi com 

profundidade de 3m  

Fator de Luz Diurna Interno 

Ambiente com Profundidade 3m  

FLDf 

(%) 

PAP - 

7% 

PAP - 

10% 

PAP - 

20% 

PAP - 

30% 

PAP - 

40% 

PAP - 

50% 

PAP - 

60% 

PAP - 

70% 

0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

10 0.58 0.82 1.55 2.21 2.82 3.37 3.90 4.41 

20 1.12 1.55 2.82 3.90 4.93 6.01 7.27 8.82 

30 1.62 2.21 3.90 5.46 7.27 9.74 13.26 18.22 

40 2.09 2.82 4.93 7.27 10.78 13.10 17.51 22.56 

 

Tabela 3-25 Relação entre Fator de Luz Diurna na Fachada e Porcentagem de abertura – FLDi com 

profundidade de 3m 

Fator de Luz Diurna  

Ambiente com Profundidade 6m  

FLDf 

(%) 

PAP - 

7% 

PAP - 

10% 

PAP - 

20% 

PAP - 

30% 

PAP - 

40% 

PAP - 

50% 

PAP - 

60% 

PAP - 

70% 

0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

10 0.30 0.42 0.82 1.20 1.55 1.89 2.21 2.52 

20 0.58 0.82 1.55 2.21 2.82 3.37 3.90 4.41 

30 0.86 1.20 2.21 3.10 3.90 4.67 5.46 6.31 

40 1.12 1.55 2.82 3.90 4.93 6.01 7.27 8.82 
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4 Aplicação da metodologia para a cidade de São Paulo 

Para a aplicação da metodologia, foram selecionados sítios urbanos que pudessem ser 

representativos da cidade. A escolha foi baseada em uma série de critérios para que a 

comparação pudesse caracterizar melhor a diferenciação entre legislações.  

Por meio do histórico do processo de urbanização da cidade de São Paulo e da 

transformação e atualização dos seus instrumentos urbanísticos foi possível constatar 

que há dois modelos vigentes de forma urbana.  

O primeiro modelo consolidado durante a verticalização do início do século XX, com 

edifícios justapostos, e gabarito baseado em ângulos de obstrução provenientes da rua. 

Sua insolação, iluminação e ventilação natural poderiam ser provenientes das fachadas 

que tivessem recuos ou de fossos de iluminação e ventilação.  

O segundo modelo foi consolidado após a década de 1960. A torre, edifício alto isolado 

no lote por meio de recuos determinado por leis, se torna a tipologia construtiva adotada 

pelo mercado imobiliário. (Rosa, 2015) Referido modelo é ainda utilizado pelos 

instrumentos urbanísticos na atual conjuntura urbana.  

Os critérios utilizados para escolha dos sítios foram: tamanho e proporção da quadra, 

consolidação e homogeneidade de edificações da quadra, e consolidação e 

homogeneidade do entorno da quadra. Estes 3 critérios foram usados para que as análises 

pudessem retirar possíveis discrepâncias nos resultados finais de análises de iluminação 

e radiação anual. 

O primeiro critério – de tamanho e proporções da quadra – é importante para que 

existisse homogeneidade entre recuos. Vale ressaltar que os recuos frontais são sempre 

mais generosos quando comparados aos recuos laterais e de fundo, pois aquele, além de 

contabilizar o recuo frontal interno ao lote, soma-se a largura da rua até a quadra 

adjacente. Quando comparamos quadras de proporção quadrada com as de proporção 

retangulares alontadas, é possível verificar que há maior predominância dos recuos 

frontais. Por esse motivo foram escolhidas quadras entre proporções 1:1 e 1:1.5.   

O tamanho das quadras é igualmente importante. Quadras menores, em virtude de 

instrumentos urbanísticos, muitas vezes não conseguiriam atingir elevados níveis de 

densidade ou gabaritos. Quadras de mesmo tamanho teriam a vantagem de serem 

comparadas no que tange aos potenciais de adensamento e de utilização do solo.  
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O segundo critério diz respeito ao grau de consolidação urbana da própria quadra. 

Durante o histórico de construção e densificação da quadra, por motivos históricos ou 

de leis de mercado, alguns lotes permaneceram sem usufruir de seu potencial de 

densidade permitidos. A falta de uso deste potencial resulta em edifícios menores e 

menos densos que a média, podendo interferir no resultado final de análise. Edificações 

menores, seja em termos de densidade ou altura, podem acarretar em menores graus de 

obstrução, promovendo maior acesso ao céu e ao sol. Outro ponto importante foi a busca 

de quadras em que todos os lotes estivessem de acordo com um único modelo, ou seja, 

a quadra deveria ser considerada homogênea em termos de legislação. 

O terceiro e último requesito consistiria no entorno da quadra também ser igualmente 

denso e homogêneo em relação à legislação edificante. As quadras do entorno imediato 

são as que tem maior influcência em termos de obstrução por estarem mais próximas e 

determinarão o afastamento edificante da fachada frontal. Quadras adjacentes com lotes 

vazios, com usos não edificantes como praças e largos, ou com vias demasiadamente 

largas, também poderiam interferir no resultado. Por isso que as quadras adjacentes 

também devem atender ao mesmo critério que a quadra em análise.  

Com estes três critérios foram selecionadas 2 quadras, cada uma sendo considerada 

representativa de um modelo de forma urbana: uma quadra no bairro República e outra 

no bairro de Higienópolis.  

Após a definição dos sítios urbanísticos, para cada uma das quadras foi gerado um 

modelo tridimensional. Por meio de referido modelo foi possível retirar informações de 

Taxas de Ocupação, Coeficiente de Aproveitamento Bruto, e a contabilização de áreas 

passivas em potencial.  

Para análise, foi considerado o Coeficiente de aproveitamento bruto, para se poder ter 

uma análise em relação à totalidade da forma. Entende-se que, internamente, parte da 

área de projeção de cada pavimento será destinada a áreas de circulação ou constituirá 

vazios para elevadores e shafts, porém, para a análise proposta neste trabalho, não foi 

feita distinção de áreas internas.  

Quadra República 

A quadra da República fica localizada dentro do perímetro conformado pela Rua Sete 

de Abril, Rua Dom José de Barros, Rua Barão de Itapetininga e Rua Marconi. A 

proporcão da quadra fica próximo de 1:1, contendo 13.847m².  
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Quadra de Higienópolis 

A quadra de Higienópolis fica localizada dentro do perímetro conformado pela Rua 

Maranhão, Rua Piauí, Rua Itacolomi e Rua Sabará. A proporcão da quadra fica próximo 

de 1:1.5, contendo 13.865 m². 

 

Tabela 4-1 Dados comparativos entre a quadra da República e de Higienópolis 

 República Higienópolis 

Proporção 1:1 1:1.5 

Área da Quadra 13.847m² 13.865 m² 

Total de Área Bruta 

Construída 
135.930 m² 79.091 m² 

Coeficiente de 

Aproveitamento Bruto 
9.8 5.7 

Área Passiva Potencial 

(6m da fachada) 
118233.5 m² 77133.44 m² 

Porcentagem de Área 

passiva 
87% 98% 
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Figura 3.8-1 Vista aérea da quadra na República, escolhida para representar  os instrumentos 

urbanísticos do começo do Século XX 

 

Figura 3.8-2 Ilustração da implantação da quadra da República 
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Figura 3.8-3 Perspectivas do modelo análitico da quadra da República 
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Figura 3.8-4 Vista aérea da quadra em Higienópolis, escolhida para representar  os instrumentos 

urbanísticos do fim do Século XX até a atualidade 

 

Figura 3.8-5 Ilustração da implantação da quadra de Higienópolis 
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Figura 3.8-6 Perspectivas do modelo análitico da quadra de Higienópolis 
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4.1 Análise Urbana 

Durantes os estudos e análises conduzidas no Capítulo 3 do presente trabalho, foi 

possível identificar que o desempenho térmico e luminoso de um ambiente está 

intrinsicamente ligado ao nível de exposição da fachada e o grau de adaptação da 

edificação a este nível de exposição. Para avaliação do desempenho térmico necessita-

se entender o nível de radiação anual que incidente na fachada (I) e a porcentagem de 

abertura por área de piso (PAP). Se por um lado o nível de radiação disponível é 

consequência do grau de obstrução imposto pela forma urbana, por outro a edificação 

tem a capacidade de adaptar-se, seja controlando sua porcentagem de abertura em acordo 

com a nível de radiação disponível, seja optando por reduzir o nível de radiação 

utilizando artifícios de sombreamento local como brises, elementos arquitetônicos ou 

varandas. Analogamente, o desempenho luminoso também depende do nível de 

exposição ao Fator de Luz Natural disponível na fachada (FLDf) e da porcentagem de 

abertura por área de piso disponível no ambiente.  

Portanto, a análise de uma forma urbana dependerá desees dois fatores: do grau de 

exposição da fachada que dependerá do nível de obstrução urbana e sua orientação, e do 

grau de adaptabilidade que a fachada contém para mitigar os efeitos negativos de 

excesso de exposição, ou de sua falta de disponibilidade.  

Considerando estes aspectos, as duas quadras urbanas foram analisadas em relação ao 

nível de áreas passivas disponíveis, o seu grau de exposição da fachada em relação à 

radiação anual e o fator de luz diurna disponível.  

A análise das zonas passivas considerou o seu grau potencial e não o efetivo. Foi 

considerado que toda fachada exposta tinha o potencial de ter janelas capazes de prover 

iluminação, ventilação e insolação. Sendo assim, mesmo as fachadas cegas, sem 

qualquer abertura, foram consideradas como potencialmente passivas. Decidiu-se por 

essa abordagem para que se possa auferir os resultados ligados à forma urbana e a seu 

grau de adaptação, sem considerar também a opção de se colocar janelas onde não há. 

Os fossos de iluminação foram também contabilizados como fachadas expostas, para 

poder auferir o grau de passividade disponível para forma urbana.    

Para contabilização da área potencialmente passiva contidos neste estudo, foi utilizada 

a profundidade de 6m em relação à fachada exposta. Ou seja, foi considerada uma zona 

perimetral em todas as edificações da quadra para identificação das áreas potencialmente 

passivas. A área residual foi considerada não passiva, e ficaria sujeita ao uso de sistemas 
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inteiramente artificiais para satisfazer as necessidades sob a perspectiva de iluminação 

e térmica.  

Para avaliação da exposição da forma urbana, todas as superfícies de fachadas de todas 

as edificações foram repartidas em pontos espaçados por 2.70 x 2.70m para simulação e 

análise de radiação anual e fator de luz diurna. Assim, para cada ponto analisado na 

fachada foi atribuída uma fração da área potencialmente passiva, de modo que um destes 

pontos pudesse representar a análise de um único ambiente com uma fachada exposta 

de 2.70x2.70m. Desta maneira, foi possível analisar toda a área disponível para ocupação 

da forma urbana, atribuindo seu desempenho térmico e luminoso dependendo de seu 

grau de exposição e de sua capacidade adaptativa.  

Foram feitas as análises de fachada com base no total de área disponível exposta, ou 

seja, para cada ponto analisado foi atribuído um nível de desempenho e analisada sua 

representatividade considerando a área total da fachada em uma base percentual.  

Em relação à capacidade adaptativa da fachada foram feitos dois cenários para verificar 

o grau de influência da porcentagem de abertura em relação aos resultados. Um primeiro 

cenário representa uma porcetagem de abertura por área de piso de 10% (PAP=10%), e 

o segundo com percentual de 50% (PAP=50%).   
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4.2 Desempenho Térmico 

Considerando que o nível de desempenho térmico depende da disponibilidade que a 

forma urbana tem para radiação anual, foi desenvolvido um gráfico comparativo entre 

as duas quadras urbanas demonstrando o nível de exposição de sua fachada em uma base 

de 100%. Os estudos contemplam um nível de geração de calor interno de 12W/m² 

considerado intermediário baseado nos estudos feitos no Capítulo 3. 

Por meio do gráfico é possível perceber que a quadra de Higienópolis tem muito mais 

exposição à radiação quando comparada à quadra da República, e grande parte desta 

diferença está nos 40% com menor nível de radiação.  

Devido ao alto nível de obstrução interno, com utilização de soluções como fossos de 

iluminação para ventilação, iluminação e insolação, a quadra da República obtém menos 

de 50% da irradiação incidida em uma área equivalente na quadra de Higienópolis.  

Durante proporções intermediárias representando de 40% a 90% de fachada disponível, 

pode ser identificada uma tendência de crescimento para as duas quadras, porém, a 

quadra da República ainda se mantém cerca de 100kWh/m² menos exposta.  

Nos últimos 10% mais expostos, representados pelas curvas entre 90% e 100%, as duas 

quadras obtém resultados similares. Em outras palavras, a incidência de radiação 

extrema é equiparável para as duas formas urbanas, independendo do modelo de quadra.  

As análises de consumo de energia e conforto seguem a mesma tendência, qual seja, o 

desempenho térmico mais acentuado na quadra de Higienópolis. Porém, o que pode ser 

visto a seguir é a importância que o grau de adaptação da fachada tem considerando o 

dimensionamento de aberturas e o quanto pode impactar o resultado final do 

desempenho térmico. 
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Figura 4.2-1 Quadra da República - Simulação de Radiação Anual na Fachada 
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Figura 4.2-2 Quadra de Higienópolis - Simulação de Radiação Anual na Fachada 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 4.2-3 - Gráfico comparativo de radiação anual na fachada com base em 100% 

 

 



 

85 

 

4.2.1 Consumo de energia de ar condicionado 24h 

Como visto nos estudos do capítulo 3, o consumo de energia de ar condicionado está 

vinculado a variável de porcentagem de abertura por área de piso (PAP). Para os cálculos 

foi utilizada a equação 1 de consumo de energia. 

Quando considerados porcentagens de PAP baixos como 10%, o consumo de energia é 

similar entre as duas quadras. Porém, com a modificação para porcentagens mais 

elevadas – como PAP-50% - a curva de consumo se diferencia. É possível perceber que 

para os 20% mais obstruídos, a quadra da República altera muito pouco o consumo de 

energia, enquanto que para a quadra de Higienópolis o consumo médio das áreas 

passivas aumenta cerca de 50%. Para fachadas menos obstruídas onde a irradiação é 

maior, o acréscimo de consumo de energia médio pode chegar de 70% a 100%.  

O consumo de energia total e médio das duas quadras também foi comparado. Como 

consequência do maior grau de exposição da quadra de Higienópolis, seu consumo 

médio também foi maior quando comparado à quadra da República. Considerando as 

mesmas porcentagens de abertura de 10% (PAP-10%), o consumo médio da quadra de 

Higienópolis obteve um consumo médio global 6% maior. A desvantagem cresce 

juntamente com o aumento da porcentagem de abertura chegando a uma diferença de 

18% com PAP-50%.   

Quando comparado o consumo total, é possível perceber que apesar da área construída 

da quadra de Higienópolis ser cerca de 41% menor que a quadra da República, seu 

consumo total pode se tornar superior caso exista grande disparidade entre as proporções 

de abertura.  

Para a comparação de consumo de energia, no caso em que o sistema de ar condicionado 

funciona 24 horas, a maior proporção de áreas não passivas se torna vantajoso pois sua 

média de consumo é menor que os encontrados em áreas passivas.  
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Figura 4.2-4 Gráfico comparativo de consumo de energia de ar condicionado 24h de áreas passivas com 

base em 100% da fachada.  
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Figura 4.2-5 Gráfico comparativo de consumo de energia total de ar condicionado 24h 

 

Figura 4.2-6 Gráfico comparativo de consumo de energia médio de ar condicionado 24h. 
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4.2.2 Consumo de energia de ar condicionado noturno 

As quadras foram novamente comparadas em relação ao consumo de energia do sistema 

de ar condicionado, porém, nesta análise o sistema tem seu funcionamento somente 

noturno seguindo a equação 2 desenvolvida no Capítulo 3. 

Para este estudo, as áreas não passivas foram consideradas com a utilização do sistema 

24h. Entende-se que, pelo fato destas áreas serem desprovidas da possibilidade de terem 

sua ventilação e conforto térmico de forma passiva, o sistema deveria estar disponível a 

todo momento.   

Comparando-se os consumos médios das áreas passivas, distribuídos em acordo com o 

seu nível de exposição, pode ser observada a mesma tendência do consumo de energia 

médio ser maior na quadra de Higienópolis do que o encontrado na quadra da República, 

porém a amplitude do consumo que pode variar de acordo com o percentual de abertura 

é menor quando comparado ao sistema de ar condicionado 24horas.  

O consumo médio pode ser acrescido de 6kWh/m² em situações de elevada exposição, 

podendo subir de 12kWh/m² para 18kWh/m². A disparidade entre as quadras diminui, 

porém ainda é possível ver um acúmulo maior de gastos energéticos nas parcelas mais 

obstruídas com uma diferença de aproximadamente 2kWh/m².  

Quando comparado o consumo global das duas quadras foi observado o consumo médio 

foi próximo para porcentagens de abertura maiores. Os resultados mostram uma 

variação de 1% na quadra de Higienópolis. Caso a porcentagem de abertura seja menor, 

o consumo de energia médio em Higienópolis se torna menor que o encontrado na 

República. Essa mudança no comportamento de consumo de energia deveu-se ao fato 

da quadra da República conter uma proporção de área passivas maior que em 

Higienópolis. Como foi considerado o uso do sistema 24 horas nas áreas não passivas, 

o consumo destas áreas se torna maior que o consumo encontrado em áreas passivas 

aumentando a média de consumo da quadra. Posto isso, a maior proporção de áreas 

passivas encontrada na quadra de Higienópolis pode compensar o seu elevado nível de 

exposição.  
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Figura 4.2-7 Gráfico comparativo de consumo de energia de ar condicionado noturno de áreas passivas com 

base em 100% da fachada. 
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Figura 4.2-8 Gráfico comparativo de consumo de energia total de ar condicionado noturno 

 

Figura 4.2-9 Gráfico comparativo de consumo de energia médio de ar condicionado noturno 
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4.2.3 Graus Hora 

A última avaliação de desempenho térmico também foi feita comparando-se a 

quantidade de graus hora causadas nas áreas passivas das quadras urbanas. Nesta análise, 

não foi considerado o uso de nenhum sistema de ar condicionado, somente a capacidade 

de resfriamento através da abertura das janelas para ventilação e aquecimento através de 

insolação (I) ou uso dos ganhos internos de calor (G).  

GH = 0.967*( 3.4679*I*PAP + 09.0359*G ) +23.74 

A figura abaixo demonstra como o percentual de abertura pode impactar drasticamente 

o nível de conforto dos ocupantes. O aumento do percentual de abertura de 10% para 

50% pode conduzir um aumento de graus hora da ordem de 4 vezes maior em situação 

pouco obstruídas. Em situações mais obstruídas o índice aumenta cerca de 2 vezes.  

O índice de graus hora se demonstrou muito mais sensível que os outros índices de 

energia. Neste sentido, em situações em que a única estratégia adaptativa para 

desempenho térmico seja a ventilação natural, a adequada especificação do tamanho de 

aberturas em relação ao nível de irradiação se torna muito mais crítica.  
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Figura 4.2-10 Gráfico comparativo de quantidade de Graus Hora das áreas passivas com base em 100% da 

fachada. 
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Figura 4.2-11 Gráfico comparativo de quantidade de Graus Hora total 

 

Figura 4.2-12 Gráfico comparativo de quantidade de Graus Hora médio 
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4.3 Desempenho Luminoso 

Como foi visto no capítulo 3, o desempenho luminoso de um ambiente é extremamente 

dependente da disponibilidade de iluminação natural na fachada. Assim, também foi 

desenvolvido um gráfico comparativo entre as duas quadras urbanas demonstrando o 

nível de exposição de sua fachada em uma base de 100%.  

Através do gráfico é possível perceber que a quadra de Higienópolis tem muito mais 

disponibilidade de iluminação natural na fachada (FLDf) quando comparada a quadra 

da República, e grande parte desta diferença está nos 40% da fachada com maior índice 

de obstrução. Essa diferença pode chegar quase 4 vezes como pode ser observado no 

trecho com 20% mais obstruído onde a quadra de Higienópolis apresenta FLDf de 20%, 

enquanto a quadra da República apresenta aproximadamente 5%.   

Com a análise de desempenho de iluminação natural das fachadas, pode ser observado 

novamente que a utilização de soluções como fossos para iluminação não são boas 

alternativas de projeto. A quadra da República contém uma disponibilidade de 

iluminação natural muito menor por causa do uso desta estratégia quando comparada 

com quadra de Higienópolis  

Durante proporções intermediárias representando de 40% a 90% de fachada disponível, 

pode ser identificada uma tendência de crescimento para as duas quadras, porém, a 

quadra da República ainda mantém-se com um valor de FLDf 10% a 5% mais exposto.  

Nos últimos 10% mais expostos, representados pelas curvas entre 90% e 100%, as duas 

quadras obtém resultados similares.  

Nas análises dos resultados internos (FLDi), foi considerada uma profundidade 

constante de 6m, de acordo com a profundidade da zona passiva usada para os estudos 

térmicos, e a equação desenvolvida no capítulo 3. 

 

Quando se analisa os resultados, pode se observar claramente que para os trechos mais 

obstruídos, a quadra da República contém um desempenho luminoso pior que a quadra 

de Higienópolis. Mesmo com a possibilidade adaptativa de se elevar a porcentagem de 

abertura para PAP-50%, observa-se que a quadra da República não alcança o índice 

mínimo de FLD requerido pela Norma NBR 15575:2013 de FLDi-0,5%. Ou seja, o grau 
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de obstrução causada pela forma urbana foi determinante para estabelecer o nível 

mínimo encontrado na quadra, e o nível encontrado foi tão baixo que não houve 

possibilidade de se aumentar o nível de desempenho em estratégias usadas na escala do 

edifício. Foi considerado que o nível mínimo de FLDf-5% seria necessário para obter o 

nível mínimo de FLDi-0,5%.  

A partir do trecho de 30% por cento de fachada mais obstruída, para a quadra da 

República foi possível obter o valor de FLDi de 0,5% ou 2% dependendo do grau de 

adaptação da porcentagem de abertura do ambiente. Acima deste trecho, foi considerado 

um nível abundante de iluminação natural, pode se escolher o nível querido através da 

composição entre disponibilidade, e sombreamento e abertura. Portanto, nestes trechos 

de abundância de iluminação natural, a restrição visando a um melhor desempenho 

ambiental, deve ser constituído pelo nível mínimo pré-estabelecido de desempenho 

térmico.   
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Figura 4.3-1 Quadra da República - Simulação de disponibilidade de FLDf na Fachada 

 

Figura 4.3-2 Quadra de Higienópolis - Simulação de disponibilidade de FLDf na Fachada 
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Figura 4.3-3  Gráfico comparativo de quantidade de FLDf disponível nas fachadas com base em 100% da 

fachada. 

 

Figura 4.3-4 Gráfico comparativo de quantidade de FLDi  na zonas passivsa com base em 100% da fachada. 
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4.4 Discussão e Recomendações 

Como foi demonstrado nos estudos deste capítulo, os dois modelos de forma urbana 

vigentes na cidade de São Paulo contêm níveis distintos de desempenho térmico e 

luminoso.  

Se, por um lado, para desempenho térmico o código do começo de Século XX, 

representado pela quadra da República, demonstrou resultados superiores. Com maior 

grau de obstrução urbana, foram observados menores consumos de energia pelo sistema 

de ar condicionado e melhor desempenho quando o ambiente foi considerado 

naturalmente ventilado. A proporção de maior de zonas não passivas, ainda foi 

demonstrado como vantajoso quando o sistema de ar condicionado for operado 24 horas. 

Já para situações em que o sistema for operado no período noturno, ou a falta de 

passividade destas áreas para ventilação natural, causaram piora nos índices de 

desempenho. É importante salientar que a falta de passividade, também pode causar 

problemas de âmbito qualitativo como falta de acesso a vistas externas, ventilação e 

iluminação naturais nas áreas consideradas não passivas.  

Porém, é importante destacar que para desempenho térmico, o grau de adaptação das 

fachadas, com possibilidade de regular a entrada excessiva de irradiação pela diminuição 

de aberturas ou por estratégias de sombreamento, se torna decisivo para determinação 

do desempenho térmico. Sendo assim, mesmo que a forma urbana tenha maior grau de 

exposição, o desempenho térmico pode ser tratado na esfera do edifício por meio de 

estratégias do projeto arquitetônico. O correto dimensionamento do tamanho das janelas 

e a possibilidade de se usar estratégias de sombreamento como brises e sacadas podem 

contornar o excesso de irradiação, e atingir níveis elevados de desempenho térmico.  

Para desempenho luminoso, a obstrução causada pela forma urbana se torna o ponto 

mais crítico. Neste quesito, foram observados níveis de desempenho luminoso maiores 

no modelo de quadra do final do século XX e vigente até o momento, com torres 

centralizadas no lote. A quadra de Higienópolis, qualificada como representativa deste 

modelo, obteve resultados de desempenho luminoso maiores ao longo de toda extensão 

de sua forma urbana.   

Considerando que os instrumentos urbanísticos devem delimitar níveis mínimos de 

desempenho, os resultados indicam que a atuação deve se diferenciar nos requisitos de 

desempenhos térmico e luminoso.  
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Uma vez que o desempenho luminoso tenha sua variável mais restritiva a obstrução 

causada pela forma urbana, os instrumentos urbanísticos devem formular legislações em 

que promovam a disponibilidade de iluminação natural nas fachadas. A mudança do 

modelo de quadra ocorrida no meio do Século XX para edifícios torres centrados nos  

lotes demonstrou-se como positivo neste aspecto. Os estudos feitos por NG (2003 xxx) 

em um modelo urbano composto por terres, o Fator de Iluminação natural médio 

disponível nas fachadas pode ser melhorado caso a disposição das torres tenha 

aleatoriedade nas suas alturas e implantação. Isso significa que, no caso da conformação 

urbana proposta para a cidade de São Paulo composta a partir de torres, seria possível 

proporcionar um melhor desempenho luminoso global caso as edificações tivessem 

alturas variadas e com sua implantação flexibilizada.  

Para o desempenho térmico, os instrumentos urbanísticos podem trabalhar na esfera do 

edifício, delimitando o limite máximo para consumo de energia ou para graus hora 

anuais. Sendo isso, pode se propor um limite máximo de radiação incidente na fachada 

e se criar proporções de aberturas coerentes com o nível de radiação calculado. 

No caso da possibilidade de atuação de alguma intervenção urbana no modelo de quadra 

com prédios justapostos, os estudos indicam que a substituição de ume edifício baseado 

na antiga legislação por um na legislação atual poderia introduzir uma melhora no 

desempenho luminoso. Porém para não diminuir o desempenho térmico, deve-se 

proporcionar aberturas e sombreamento adequados para mitigar os efeitos da maior 

exposição à irradiação solar.   
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5 Conclusão e Desdobramentos futuros 

Durante o estudo pode se concluir de que é possível se obter e comparar níveis de 

desempenho de sítios urbanos através de correlações, sem a necessidade de modelos de 

desempenho com maior grau de detalhamento.  

Os estudos demonstraram que o desempenho luminoso é extremamente dependente do 

nível de obstrução causado pela forma urbana, e que sua adaptabilidade dentro da esfera 

do projeto da edificação é limitada. Legislações urbanas devem ser feitas de modo a 

estabelecer e proporcionar o nível mínimo de desempenho luminoso para cada lote. 

O desempenho térmico deve ser estabelecido em legislações ligadas à edificação, 

criando os índices mínimos de desempenho mínimo baseados no nível de irradiação na 

fachada, e porcentagem de abertura por área de piso. 

Para desempenho térmico, não foram testadas a influência que a utilização de vidros 

especiais, com redução do fator solar, pode causar no nível de desempenho. Estes 

estudos devem ser feitos para proporcionar mais uma possibilidade de adaptação por 

parte do projeto do edifício visando a melhorar seu desempenho térmico.  

Com o intuito de melhorar o nível de desempenho luminoso da cidade de São Paulo, 

devem ser conduzidos novos estudos propondo novas legislações indicando a 

flexibilização de gabarito e disposição de implantação baseadas em desempenho com a 

finalidade de evoluir a legislação existente.  

Somente quando se pode medir o desempenho é que este pode ser melhorado. 
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7 Anexos A – Gráficos de Correlações 

7.1 Consumo de Energia Ar Condicionado AC-24h 

 

Figura 7.1-1 - Correlação entre Consumo de energia de Resfriamento de ar condicionado 24h e a variável 

PAP  
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Figura 7.1-2 - Correlação entre Consumo de energia de Resfriamento de ar condicionado 24h e a variável 

PAF 

 

Figura 7.1-3 - Correlação entre Consumo de energia de Resfriamento de ar condicionado 24h e a variável 

U/A 
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Figura 7.1-4 - Correlação entre Consumo de energia de Resfriamento de ar condicionado 24h e a variável 

G 

 

Figura 7.1-5 - Correlação entre Consumo de energia de Resfriamento de ar condicionado 24h e a variável 

I/A 
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Figura 7.1-6 - Correlação entre Consumo de energia de Resfriamento de ar condicionado 24h e a variável 

I*PAP 

 

Figura 7.1-7 - Correlação entre Consumo de energia de Resfriamento de ar condicionado 24h e a variável 

PAF 
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Figura 7.1-8 - Correlação entre Consumo de energia de Aquecimento ar condicionado 24h e a variável PAP 

 

Figura 7.1-9 - Correlação entre Consumo de energia de Aquecimento ar condicionado 24h e a variável PAF 
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Figura 7.1-10 - Correlação entre Consumo de energia de Aquecimento ar condicionado 24h e a variável U/A 

 

Figura 7.1-11 - Correlação entre Consumo de energia de Aquecimento ar condicionado 24h e a G 
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Figura 7.1-12 - Correlação entre Consumo de energia de Aquecimento ar condicionado 24h e a variável I/A 

 

Figura 7.1-13 - Correlação entre Consumo de energia de Aquecimento ar condicionado 24h e a I*PAP 
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Figura 7.1-14 - Correlação entre Consumo de energia de Aquecimento ar condicionado 24h e a variável 

I*PAF 

 

Figura 7.1-15 - Correlação entre Consumo de energia de Aquecimento ar condicionado 24h e a variável 

I*PAP 
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Figura 7.1-16 - Correlação entre Consumo de energia (Aquecimento+Resfriamento) de ar condicionado 24h 

e as variáveis U/A e G 

 

Figura 7.1-17 - Correlação entre Consumo de energia (Aquecimento+Resfriamento) de ar condicionado 24h 

e as variáveis I*PAP e G 
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Figura 7.1-18 - Correlação entre Consumo de energia (Aquecimento+Resfriamento) de ar condicionado 24h 

e as variáveis U/A, I*PAP e G 
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7.2 Consumo de Energia Ar Condicionado AC-Noturno 

 

Figura 7.2-1 - Correlação entre Consumo de energia (Aquecimento+Resfriamento) de ar condicionado 

noturno e as variáveis U/A, I*PAP e G 
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7.3 GRAUS HORA – VENTILAÇÃO NATURAL 
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7.4 FATOR DE LUZ DIURNA 
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