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RESUMO 

Esta investigação é fruto da produção acadêmica e prática profissional dos 

pesquisadores vinculados ao Laboratório de Conforto Ambiental da Faculdade 

de Arquitetura e Urbanismo da UPM, quando constataram lacunas nos 

parâmetros técnicos e práticos aplicados em projetos de Habitação Social no 

Brasil. 

O objetivo desta pesquisa é analisar a iluminação natural em duas tipologias 

recorrentes de habitação social em São Paulo e indicar diretrizes para auxiliar a 

elaboração de projetos de arquitetura que visem o desempenho satisfatório da 

iluminação natural. 

O método aplica os conhecimentos técnicos e científicos sobre a iluminação 

natural em edifícios de múltiplo andares, padronizados pela Companhia de 

Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo -  CDHU, em 

oito possibilidades (quadrantes norte, nordeste, noroeste, sul, sudoeste, 

sudeste, leste e oeste) e desenvolve simulações computadorizadas da 

iluminação natural e da sua sinergia com a ventilação natural e o conforto 

térmico, por meio dos softwares Relux, Daysim e Flow Design. Os dados 

primários serão confrontados com os dados secundários para a elaboração de 

um roteiro de projeto de aberturas. 

Os resultados desta pesquisa podem contribuir para a redução do consumo de 

energia nas habitações de baixa renda, além de trazer benefícios para a saúde 

e a qualidade de vida, e serão divulgados no âmbito do ensino, pesquisa e 

extensão da UPM e em eventos nacionais e internacionais. 

Palavras chave: iluminação natural, habitação social, projeto de iluminação 

natural. 
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1. Introdução 
 

Esta pesquisa foi realizada pelo Grupo de Pesquisa “Arquitetura e Construção” 

com a participação de um grupo de professores de conforto ambiental da 

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie 

- FAU UPM, com vasta experiência no ensino, pesquisa e extensão. Composta 

por seis professores doutores da pós-graduação e da graduação, uma 

professora mestre e doutoranda (que defendeu o Doutorado em 2017), uma 

professora mestre e quatro estagiários da graduação, liderados pela Prof. Dra. 

Maria Augusta Justi Pisani.  Ela atende a uma lacuna de pesquisa sobre 

iluminação na habitação social detectada pelo grupo de pesquisadores e seus 

resultados auxiliarão os processos de ensino-aprendizagem na graduação e 

pós-graduação e serão divulgados juntos aos órgãos públicos que promovem a 

habitação social no Brasil. 

A sustentabilidade das construções está diretamente relacionada ao consumo 

energético de todas as etapas do ciclo de vida das edificações, que são:  o 

projeto, a construção, o uso e manutenção e a demolição.  Esta pesquisa 

investiga a fase de “uso” dos edifícios habitacionais sociais, onde são 

consumidas as maiores quantidades de energia de todo o ciclo de vida deste, 

devido ao tempo de duração do imóvel. Outra questão de destaque é que as 

moradias de baixa renda representam mais da metade de todo o patrimônio 

habitacional edificado no Brasil, portanto, qualquer parcela de economia de 

energia que se obtenha de forma saudável para o seu usuário representa ganhos 

significativos de recursos.  Até meados do século XX acreditava-se que a matriz 

energética brasileira era inesgotável pelo fato de ser predominantemente hídrica, 

porém as mudanças climáticas e os efeitos da ocupação antropogênica intensiva 

do nosso território desencadearam a atual crise de energia, que só não é mais 

impactante devido à crise econômica que o país atravessa. 

O consumo de energia tem apresentado um aumento progressivo em todos os 

setores ao longo dos anos. Segundo a Empresa de Pesquisa Energética, EPE 

(2014) dos setores residencial, comercial e industrial, o setor residencial 

brasileiro registrou o maior aumento no consumo de energia, como indicam os 

gráficos 1, 2 e 3. 
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Gráfico 1 Consumo de energia no setor comercial brasileiro. Fonte: A partir de 

EPE (2014, p. 74) 

 

Gráfico 2 Consumo de energia no setor industrial brasileiro. Fonte: A partir de 

EPE (2014, p. 74) 

 

 

O aumento do consumo de energia no setor residencial em 2013, em relação à 

2012, foi de 6,2%. O aumento no mesmo período no setor comercial foi de 5,6% 

e no industrial 0,6%.  
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Gráfico 3 Consumo de energia no setor residencial brasileiro. Fonte: A partir 

de EPE, 2014, p. 74. 

 

A EPE explica o aumento significativo no setor residencial (2014, p. 5) 

(...) parte do crescimento observado no setor residencial ao 

longo do tempo se deve à inclusão de consumidores de 

baixa renda no âmbito do Programa Luz para Todos (LpT). 

O Programa, ao longo de seus 10 anos de existência, 

acumulou mais de 3 milhões de ligações, representando 

5% do total de consumidores residenciais do País, e 

totalizando cerca de 15 milhões de pessoas beneficiadas 

pelo acesso à energia elétrica. 

A Empresa de Pesquisa Energética indica que o maior aumento no consumo de 

energia ocorreu nas famílias de baixa renda, de 0 a 30kWh. Registrou-se um 

aumento de 85,7% de 2012 para 2013, como indica a Tabela 1. 
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Tabela 1 Consumo residencial por região e tensão de fornecimento (GWh). 

 

Fonte: EPE, 2014, p. 108. 

Segundo a Companhia Piratininga de Força e Luz, CPFL Energia, (2015) o 

consumo residencial com iluminação artificial varia de 15% a 25%. 

Parte dos consumidores de baixa renda residem em habitações de interesse 

social, o que aponta a necessidade do desenvolvimento de projetos que 

contemplem o uso de recursos naturais, como a iluminação natural, na tentativa 

de reduzir ou estabilizar o consumo. Infelizmente ainda não está disponível o 

Anuário Estatístico de Energia Elétrica do ano base de 2014, quando foram 

registradas as maiores temperaturas em todo o globo. 

As Figuras de 1 a 4 indicam o aquecimento do planeta em um período de 5 anos. 

Nota-se que em 2014 o aquecimento de todo o globo foi de 1 a 2 graus Celsius, 

entretanto nos polos o aumento de temperatura foi de 4 graus, em algumas 

regiões. 

2009 2010 2011 2012 2013
    ∆%  

(2013/2012)

Part. % 

(2013)

Brasil 100,776 107,215 111,971 117,646 124,896 6.2 100
continuação

Sudeste 54,415 56,680 59,349 61,595 63,946 3.8 51.2
A - Alta Tensão 107 108 87 60 54 -9.6 0.1
B - Baixa Tensão 54,308 56,572 59,262 61,535 63,892 3.8 99.9

Convencional 49,119 51,212 54,061 57,643 59,035 2.4 92.3
0-30 kWh 111 192 346 543 723 33.3 1.1
31-100 kWh 2,926 2,941 3,740 4,405 4,974 12.9 7.8
101-200 kWh 10,954 11,174 11,452 12,076 15,608 29.2 24.4
201-300 kWh 22,677 23,515 23,569 25,838 13,981 -45.9 21.9
301-400 kWh 4,310 4,615 5,204 5,227 8,104 55.0 12.7
401-500 kWh 2,238 2,401 2,897 2,722 4,322 58.8 6.8
501-1000 kWh 3,279 3,636 4,134 4,029 6,273 55.7 9.8
> 1000 kWh 2,624 2,739 2,719 2,802 5,048 80.1 7.9

Baixa renda 5,189 5,361 5,201 3,892 4,857 24.8 7.6
0-30 kWh 469 381 402 202 375 85.7 0.6
31-100 kWh 2,472 2,329 1,492 827 1,222 47.7 1.9
101-200 kWh 1,828 1,970 1,994 1,765 2,058 16.6 3.2
> 200 kWh 420 680 1,313 1,099 1,203 9.5 1.9
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Figura 1 - 2014 Continues Long-Term 

Global Warming – 1880 a 1884. 

Fonte: NASA, Scientific Visualization 

Studio, 2015. 

Figura 2 - 2014 Continues Long-Term 

Global Warming – 1900 a 1904. 

Fonte: NASA, Scientific Visualization 

Studio, 2015. 

Figura 3 - 2014 Continues Long-Term 

Global Warming – 1980 a 1984. 

Fonte: NASA, Scientific Visualization 

Studio, 2015. 

Figura 4 - 2014 Continues Long-Term 

Global Warming – 2010 a 2014. 

Fonte: NASA, Scientific Visualization 

Studio, 2015. 

 

Em 2014 o estado de São Paulo foi assolado por uma estiagem que resultou em 

temperaturas próximas aos 40 graus durante o verão e a primavera, e próximas 

aos 30 graus durante o outono e o inverno (INMET, 2015). Durante o mês de 

janeiro de 2015 foram frequentes as quedas de energia na cidade de São Paulo 

– por dias consecutivos em alguns bairros – aumentando a sensação de 

desconforto devido ao calor (Estadão, 2015; Reuters, 2015; Souza, 2015).   

O uso da luz natural em edifícios está associado não apenas à economia de 

energia, mas também às questões fisiológicas. A variação de tons da luz natural, 

assim como sua intensidade e o contato com a luz solar direta, regula o ritmo 
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circadiano1. A luz do sol é um dos fatores da produção do cortisol, também 

conhecido como hormônio do stress (Carvalho, 2012), e a melatonina, o 

hormônio do sono, é produzida na ausência de luz, seja natural ou artificial 

(Andrews, 2009). 

Lockley et al. (2007) afirmam que muitos aspectos do comportamento e da 

fisiologia são dominados pelo ritmo circadiano, que impactam não apenas na 

saúde e no bem-estar, como também no ciclo do sono, no estado de alerta e em 

muitos perfis hormonais diários. A exposição diária à luz é necessária para 

manter o ritmo circadiano. Segundo Sharman e Roberts (2008) o aumento e a 

diminuição da produção de hormônios e neurotransmissores acontecem em 

alguns períodos, e a luz é a maior responsável por eles. Corbella e Yanas (2003) 

defendem o uso da luz natural, à artificial, devido à precisão na reprodução das 

cores e a variação nos tons da luz ao longo do dia.  

Kowaltowski et al (2013) relatam vários instrumentos e métodos que podem ser 

empregados na análise da qualidade de projetos habitacionais, tanto nacionais, 

quanto internacionais. Esta investigação propõe um método que emprega 

simulações computadorizadas em possíveis agrupamentos dos conjuntos 

habitacionais.  

1.1 Objetivos 
 

O objetivo geral desta investigação é de contribuir com parâmetros técnicos 

para o desenvolvimento de projetos de arquitetura que visem o desempenho da 

iluminação natural no interior das habitações sociais brasileiras, empregando 

materiais e técnicas da arquitetura paramétrica. 

Objetivos específicos:  

 Preparar material didático crítico sobre as diretrizes para as 

decisões projetuais no projeto e avaliação da iluminação natural na 

habitação social. 

                                            
1 Relativo à duração de um dia ou de cerca de 24 horas. Diz-se do processo rítmico que ocorre 
no organismo todos os dias mais ou menos à (s) mesma (s) hora (s), independentemente de 
fatores sincrônicos externos (Houaiss, 2012). 
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 Incentivar a pesquisa na área de conforto ambiental no âmbito da 

FAU Mackenzie, para a formação de profissionais críticos e que 

produzam habitação social com qualidade. 

 Ampliar e divulgar a pesquisa da Faculdade de Arquitetura e 

Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie - FAU UPM 

na área de ambiente e sustentabilidade no projeto de arquitetura e 

urbanismo em outras instituições de ensino e pesquisa. 

 Integrar de forma horizontal e vertical os conhecimentos 

multidisciplinares dentro do programa de ensino de conforto 

ambiental, com ênfase na iluminação natural. 

 Fomentar a preparação de jovens pesquisadores no âmbito da 

FAU UPM; 

 Ampliar os conhecimentos técnicos e científicos dos Professores 

de Conforto Ambiental da FAU UPM. 

 

1.2 Método 
 

Para atender aos objetivos propostos a equipe trabalhou segundo as seguintes 

etapas: 

1) Revisão dos referenciais bibliográficos dos programas de ensino de 

iluminação natural no âmbito da graduação na FAU UPM; 

2) Levantamento de conjuntos habitacionais de interesse social produzidos 

no estado de São Paulo (conforme Apêndice I); 

3) Aplicação dos conhecimentos técnicos e científicos sobre a iluminação 

natural em edifícios de múltiplo andares padronizados pela Companhia de 

Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo -  CDHU 

(2015), empresa Estadual, que é a maior agente promotora de habitação 

social no Brasil. As etapas de trabalho são: 

a. Estudo das tipologias de edifícios da CDHU; 

b. Redesenho em CAD das plantas, cortes e volumetria dos edifícios, 

dispostos de forma paralela, ortogonal e mista, nas oito 
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possibilidades dos quadrantes norte, nordeste, noroeste, sul, 

sudoeste, sudeste, leste e oeste. 

c. Simulação com o Relux; 

d. Simulações com o Flow Design da volumetria; 

e. Análises de tipos de aberturas e aplicação nos softwares 

supracitados; 

f. Análise dos resultados; 

g. Constatações dos elementos de vedação dos vãos e detecção dos 

possíveis problemas. 

h. Análise e discussão da Norma de Desempenho NBR 15.575-2013 

com os parâmetros da Norma de Iluminância de Interiores NBR 

5413-1992, cancelada em 2013, e substituída pela NBR ISO/CIE 

8995-1:2013, Iluminação de ambientes de trabalho. 

Levantamentos “in loco” para avaliar a iluminação natural 

necessária para o desenvolvimento satisfatório de diversas 

atividades. 

i. Indicação de diretrizes. 

4) Preparo de material didático para os cursos de graduação sobre as 

questões da iluminação natural em edifícios habitacionais, com ênfase na 

habitação Social, empregando as seguintes referências: Mascaró (1988 e 

1996); Brown (2004); Frota (2004 e 2013); Brasil (2005); Lamberts et al. 

(2010a e b); Hensen e Lamberts (2011); Olgyay (2013); Lamberts; Dutra; 

Romero (2013); Pereira (2014).  

5) Organização e coordenação de atividades de extensão para a divulgação 

dos conhecimentos técnicos e científicos sobre a iluminação natural na 

arquitetura, com ênfase nos projetos habitacionais. Exposições e 

palestras; 

6) Identificar as relações entre iluminação natural, ventilação e desempenho 

térmico; 

7) Elaboração e execução  de um roteiro para projetos de iluminação natural; 

8) Discução dos resultados; 

9) Produção de artigo técnico e científico; 

10)  Elaboração dos relatórios de pesquisa; 
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11)  Divulgação dos resultados na UPM, nas áreas de ensino, pesquisa e 

extensão. Palestras e exposições. 

 

 

1.3 Levantamentos de conjuntos habitacionais 
 

Foram feitos levantamentos em publicações nacionais, tais como teses, 

dissertações, artigos científicos e artigos em revistas de arquitetura nacionais, 

sobre os conjuntos de habitação social, produzidos no século XXI, que 

apresentavam dados gráficos sobre o projeto de arquitetura e que possuíam 

dados suficientes para serem analisados sob o ponto de vista de iluminação 

natural. 

Foram levantados os dados: nome do conjunto, cidade, autoria do projeto, total 

de unidades habitacionais e os tipos de esquadrias empregadas em 29 conjuntos 

habitacionais. Constatou-se que 83% destes possuem esquadrias nos quartos 

com 50% de vão-luz. Por este motivo as simulações iniciais adotaram este 

parâmetro. As aberturas dos dormitórios com 100% de luz representam 17% (5 

conjuntos) do total pesquisado. Nas cozinhas e áreas de serviço foram 

consideradas esquadrias com 100% de vão-luz. Os resultados estão 

apresentados no Apêndice I – Conjuntos habitacionais de Interesse Social 

produzidos no século XXI – Estado de São Paulo, cuja Tabela 2 a seguir resume 

os dados: 

 

 

 

 

 

Tabela 2– Resumo dos dados dos Conjuntos Habitacionais analisados 
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2. Simulações 
 

Vários parâmetros foram determinados para o início das simulações. A seguir 

esses parâmetros são descritos e referenciados. 

2.1 Parâmetros empregados em todas as simulações 
 

Para as análises com o software ReluxPro  foram considerados os seguintes 

parâmetros: 

 - Vidro transparente comum, com transmissão luminosa de 80%; 

 - Janelas com 4 folhas de correr, sendo duas com vidro e duas com 

veneziana, apresentando a metade de sua área para iluminação ou 

ventilação, com as seguintes dimensões: 

- dormitórios: largura: 1.20m; altura: 1.00m; peitoril: 1.10m; 

- cozinha: largura: 1.20m; altura: 0.60m; peitoril: 1.50m; 

- lavanderia: largura: 1.20m; altura: 0.60m; peitoril: 1.50m; 

- sala: porta de correr com 1.20m por 2.10m, com duas 

folhas de correr com vidro; 

 - Refletância das paredes: 50%; 

 - Refletância do teto: 70%; 

 - Refletância dos pisos: 20%; 

 - Altura do plano de referência: 0.75m; 

 - Céu intermediário com e sem sol (50% de nebulosidade); 

 - Distância entre sensores (malha de cálculo): 0.50m; 

 - Latitude de São Paulo: 23.5° e 

 - Longitude  de São Paulo: 46.5°. 
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Tabela 3– Iluminamento indicado para os níveis de desempenho das dependências 

habitacionais 

 

 

Fonte: ABNT NBR 15.575-1: 2013, p. 53. 

Sendo:  M: valor mínimo obrigatório – I – intermediário e S – superior. 

 

 

 

A Norma de Desempenho, ABNT NBR 15.575-1: 2013, indica que as áreas 

listadas na Tabela 3 devem receber luz natural, com iluminância mínima de 60 

lux. A norma aponta dois critérios para demonstrar conformidade: simulação 

computadorizada e medição “in loco”. Optou-se por realizar simulações 

computadorizadas. 

As simulações foram desenvolvidas por meio do cálculo raytracing. A unidade 

dos resultados está em lux e indica a iluminância no interior dos ambientes. A 

legenda a seguir indica a escala utilizada. 

0-50 lux; 50-60 lux; 60-90 lux; 90-120 lux; 120-150 lux; 150-300 lux; 300-500lux; 

acima de 500 lux 
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Nas janelas voltadas para o corredor de uso coletivo foram adotados os peitoris 

com altura de 1.50m, para que não seja necessário o uso de cortinas e outros 

obstáculos, mantendo a privacidade. 

Segundo a norma, as simulações devem ser realizadas nos dias 23/04 e 23/10 

às 9h30 e às 15h30, empregando o algoritmo apresentado na ABNT NBR 

15.215-3:2005, atendendo as seguintes condições: 

 considerar a latitude e a longitude do local da obra, supor 

dias com nebulosidade média (índice de nuvens 50 %); 

 supor desativada a iluminação artificial, sem a presença de 

obstruções opacas (janelas e cortinas abertas, portas 

internas abertas, sem roupas estendidas nos varais, etc.); 

 simulações para o centro dos ambientes, na altura de 0,75 

m acima do nível do piso; 

 para o caso de conjuntos habitacionais constituídos por 

edifícios multipiso considerar, além das orientações típicas, 

os diferentes pavimentos e as diferentes posições dos 

apartamentos nos andares; 

 em qualquer circunstância, considerar os eventuais 

sombreamentos resultantes de edificações vizinhas, 

taludes, muros e outros possíveis anteparos, desde que se 

conheçam o local e as condições de implantação da obra 

(NBR 15.575-1, 2013, p. 24). 

 para o caso de conjuntos habitacionais constituídos por 

casas ou sobrados, considerar todas as orientações típicas 

das diferentes unidades; 

Foram realizadas as simulações no software ReluxPro para oito orientações 

(pontos cardeais e colaterais), nos seguintes dias e horários: 

 23/04 às 9h30 e 15h30 e  

 23/10 às 9h30 e 15h30. 
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As simulações indicam que todos os ambientes atendem a ABNT NBR 

15.575:2013-1, Edificações Habitacionais — Desempenho, apresentando 

iluminâncias maiores ou iguais a 60 lux no centro dos compartimentos. 

Optou-se por simular apenas o 1º pavimento tipo da torre, devido à sua condição 

crítica, embora a norma indique a simulação de diferentes andares. 

De acordo com o item 5.2.3.2 da NBR 15.215-3:2005, “Obstrução iluminada pelo 

sol direto”, pode-se utilizar a luz proveniente do sol no cálculo, e não apenas a 

contribuição da luz do céu. 

Cabe salientar que esta contribuição não é calculada em 

valor percentual e sim em valor absoluto em iluminância, 

uma vez que seu cálculo depende da iluminância produzida 

pelo sol na superfície da obstrução e não apenas da 

abóboda celeste. 

Seu valor deve ser somado ao valor final calculado da 

contribuição de iluminação natural (CIN). 

Quando a superfície oposta à abertura iluminante for 

iluminada diretamente pelo sol, considera-se que a 

obstrução visível estará mais clara que a porção de céu que 

ela obstrui. Aqui, portanto, introduz-se o cálculo da 

iluminação direta do sol no plano vertical da obstrução 

(ANBT NBR 15.215-3, 2005, p. 9 e 10). 

 

Portanto nas simulações com entorno próximo à unidade analisada foi 

considerado o céu intermediário com sol; e nas simulações com a torre isolada, 

apenas a luz natural proveniente do céu. 

 

2.2 Análise do edifício em lâmina 
 

Após o redesenho em CAD das plantas e cortes do edifício em lâmina, foram 

acertadas as dimensões das esquadrias, porque no Caderno de Tipologias da 
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CDHU, as medidas não são precisas, apresentando números fracionados. As 

esquadrias foram adotadas pelo padrão comercial (modulação de 10 em 10 

centímetros), com a dimensão mais próxima do desenho. 

 

Figura 5 – planta tipo do edifício em lâmina analisado 

 

 

2.2.1 Simulações sem a interferência de entorno imediato 
 

O primeiro conjunto de simulações foi realizado para edifícios lâminas isoladas, 

ou com a distância mínima de 15 metros entre outros edifícios com a mesma 

altura.  
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Figura 6 – Resultado das simulações do edifício lâmina sem entorno, com 

ângulo 0º, 45º e 90º. 
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Figura 7 – Resultado das simulações do edifício lâmina sem entorno, com 

ângulo 135º, 180º e 225º. 
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Figura 8 – Resultado das simulações do edifício lâmina sem entorno, com 

ângulo 270º e 315º. 

 

As simulações elaboradas demonstraram que em todas as orientações as 

exigências mínimas da iluminação no centro dos ambientes residenciais 

atingiram resultados maiores ou iguais a 60 lux. Portanto a tabela não foi 

montada porque todos os campos seriam verdes. Nas demais implantações, 

com os edifícios em lâmina a distâncias menores que 15 metros, foram 

elaboradas as tabelas resumo – indicando os resultados das simulações, para 
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destacar os ambientes e as orientações que não atenderam ao mínimo de 60 

lux. 

Para realizar as simulações compatíveis com a realidade dos conjuntos 

habitacionais, que agrupam edifícios de várias formas, foi adotado o ângulo alfa 

com 60 e 45 graus, e suas distâncias entre os edifícios. 

A figura a seguir ilustra o ângulo alfa de 60º adotado e a distância resultante 

entre os edifícios: 

 

 

Figura 9 - Corte de três edifícios em lâmina. 

 

 

Corte indicando o ângulo alfa de 60 graus (formado pela linha da altura do 

peitoril, da janela do primeiro andar, e a linha até a aresta do edifício paralelo. 

Foram feitas simulações com os mesmos critérios indicados e considerando o 

edifício em um conjunto habitacional com lâminas dispostas paralelamente. 
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Figura 10 – Planta ampliada da simulação, com a indicação de ponto a ponto 

com as diagonais traçadas para a determinação do atendimento à ABNT. 

 

A figura 10 representa o gráfico ponto a ponto, resultante da simulação 

computadorizada no ReluxPro para o dia 23/04 às 9h30, orientação Noroeste-

Sudeste, com as diagonais traçadas para a determinação do centro de cada 

ambiente. Este procedimento foi feito em todas as simulações e serviu para 

constatar o nível de iluminância em cada ambiente, comparando com as 

indicações da ABNT NBR 15.575:2013-1.  A partir do gráfico ponto a ponto, as 

diagonais foram traçadas nos ambientes – determinando dessa forma 
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exatamente o centro destes – onde pode ser constatada a iluminância nessa 

área. 

Considerou-se a fachada principal do edifício a que possui as aberturas dos 

dormitórios e salas, portanto, elas são indicadas na primeira orientação citada 

nas tabelas. A unidade habitacional avaliada está destacada na planta abaixo e 

foi selecionada porque as das extremidades recebem mais iluminação, motivada 

pelo afastamento entre os edifícios, e, se a unidade escolhida atende à norma 

de iluminação, as das extremidades também atenderão, porém, o inverso pode 

não ocorrer. A Figura 11 indica a unidade adotada para a elaboração das 

simulações. 

 

 

Figura 11 – indicação da unidade selecionada para a realização das 
simulações. 

 

2.2.2 Simulações com os edifícios em lâmina afastados 6,35 metros entre 
eles – com o ângulo alfa de 60° 
 

O corte apresentado a seguir na Figura 12 apresenta o ângulo alfa de 60 graus 

e o distanciamento de 6,35 metros entre os edifícios. 
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Figura 12 – Corte dos edifícios em lâmina indicando o ângulo alfa de 60º 

 

 

 

 

 

 



23 
 

As simulações foram feitas, conforme os parâmetros descritos acima e os 

resultados são apresentados na figura 13, a seguir. A partir das simulações 

foram realizadas a determinação do atendimento ou não da NBR 15575:2003, 

conforme método exposto. 

Figura 13 – resultado das simulações à 60º 
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A análise dos resultados desse grupo de simulações foi resumida na Tabela 2, 

que mostra em verde os ambientes que atenderam ao mínimo de 60 lux exigido 

pela NBR 15575:2003, em vermelho os que não atendem e em amarelo os que 

atendem parcialmente, ou seja de um lado do edifício atende, porém do outro 

não atende. Para verificar esses resultados basta observar as imagens da 

Figura 13. 

Tabela 2 – Análise dos resultados para os edifícios em lâmina com ângulo alfa 

igual a 60°. 

ORIENTAÇÃO SUL-NORTE – AZIMUTE 0° 
 23/04 – 9H30 23/04 – 

15H30 
23/10 – 9H30 23/10 – 

15H30 
SALA     
DORMITÓRIO     
COZINHA     
SERVIÇO     

ORIENTAÇÃO SUDESTE-NOROESTE – AZIMUTE 45° 
 23/04 – 9H30 23/04 – 

15H30 
23/10 – 9H30 23/10 – 

15H30 
SALA     
DORMITÓRIO     
COZINHA     
SERVIÇO     

ORIENTAÇÃO LESTE-OESTE – AZIMUTE 90° 
 23/04 – 9H30 23/04 – 

15H30 
23/10 – 9H30 23/10 – 

15H30 
SALA     
DORMITÓRIO     
COZINHA     
SERVIÇO     

ORIENTAÇÃO NORDESTE-SUDOESTE – AZIMUTE 135° 
 23/04 – 9H30 23/04 – 

15H30 
23/10 – 9H30 23/10 – 

15H30 
SALA     
DORMITÓRIO     
COZINHA     
SERVIÇO     

ORIENTAÇÃO NORTE-SUL – AZIMUTE 180° 
 23/04 – 9H30 23/04 – 

15H30 
23/10 – 9H30 23/10 – 

15H30 
SALA     
DORMITÓRIO     
COZINHA     
SERVIÇO     

ORIENTAÇÃO NOROESTE-SUDESTE – AZIMUTE 225° 
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 23/04 – 9H30 23/04 – 
15H30 

23/10 – 9H30 23/10 – 
15H30 

SALA     
DORMITÓRIO     
COZINHA     
SERVIÇO     

ORIENTAÇÃO OESTE-LESTE – AZIMUTE 270° 
 23/04 – 9H30 23/04 – 

15H30 
23/10 – 9H30 23/10 – 

15H30 
SALA     
DORMITÓRIO     
COZINHA     
SERVIÇO     

ORIENTAÇÃO SUDOESTE-NORDESTE – AZIMUTE 315° 
 23/04 – 9H30 23/04 – 

15H30 
23/10 – 9H30 23/10 – 

15H30 
SALA     
DORMITÓRIO     
COZINHA     
SERVIÇO     

 

LEGENDA 

                

2.2.3 Simulações com os edifícios em lâmina afastados 11,00 metros entre 
eles – com o ângulo alfa de 45° 
 

Nesta etapa, foram analisados os edifícios com ângulo alfa de 45 graus, 

conforme indica o corte na Figura 14. 
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Figura 14 – Corte dos edifícios em lâmina com a determinação do ângulo alfa 

de 45° 
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As simulações foram feitas, conforme os parâmetros descritos anteriormente e 

os resultados são apresentados na figura 15, a seguir. 

Figura 15 – Resultado simulações à 45º 
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A partir das simulações foram realizadas a determinação do atendimento ou 

não da NBR 15575:2003, conforme método exposto. 

Tabela 3 – Análise dos resultados para os edifícios em lâmina com ângulo alfa 

igual a 45°. 

ORIENTAÇÃO SUL-NORTE – AZIMUTE 0° 
 23/04 – 9H30 23/04 – 

15H30 
23/10 – 9H30 23/10 – 

15H30 
SALA     
DORMITÓRIO     
COZINHA     
SERVIÇO     

ORIENTAÇÃO SUDESTE-NOROESTE – AZIMUTE 45° 
 23/04 – 9H30 23/04 – 

15H30 
23/10 – 9H30 23/10 – 

15H30 
SALA     
DORMITÓRIO     
COZINHA     
SERVIÇO     

ORIENTAÇÃO LESTE-OESTE – AZIMUTE 90° 
 23/04 – 9H30 23/04 – 

15H30 
23/10 – 9H30 23/10 – 

15H30 
SALA     
DORMITÓRIO     
COZINHA     
SERVIÇO     

ORIENTAÇÃO NORDESTE-SUDOESTE – AZIMUTE 135° 
 23/04 – 9H30 23/04 – 

15H30 
23/10 – 9H30 23/10 – 

15H30 
SALA     
DORMITÓRIO     
COZINHA     
SERVIÇO     

ORIENTAÇÃO NORTE-SUL – AZIMUTE 180° 
 23/04 – 9H30 23/04 – 

15H30 
23/10 – 9H30 23/10 – 

15H30 
SALA     
DORMITÓRIO     
COZINHA     
SERVIÇO     

ORIENTAÇÃO NOROESTE-SUDESTE – AZIMUTE 225° 
 23/04 – 9H30 23/04 – 

15H30 
23/10 – 9H30 23/10 – 

15H30 
SALA     
DORMITÓRIO     
COZINHA     
SERVIÇO     
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ORIENTAÇÃO OESTE-LESTE – AZIMUTE 270° 
 23/04 – 9H30 23/04 – 

15H30 
23/10 – 9H30 23/10 – 

15H30 
SALA     
DORMITÓRIO     
COZINHA     
SERVIÇO     

ORIENTAÇÃO SUDOESTE-NORDESTE – AZIMUTE 315° 
 23/04 – 9H30 23/04 – 

15H30 
23/10 – 9H30 23/10 – 

15H30 
SALA     
DORMITÓRIO     
COZINHA     
SERVIÇO     

 

LEGENDA 

 

As figuras 16 a 20 a seguir mostram a modelação elaborada para que o 

conjunto pudesse ser visualizado. Destaca-se que o terreno escolhido para 

todas as implantações é plano. 

 

Figura 16 - Vista entre dois blocos 
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Figura 17 – Vista entre dois blocos 

 

Figura 18 – Vista do vão criado pelos pilotis 
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Figura 19 – Vista geral do conjunto 

 

Figura 20 – Vista do térreo do conjunto com blocos em lâmina 

 

 

2.3 Análise dos edifícios agrupados 
 

Após o redesenho em CAD das plantas e cortes do edifício agrupado, foram 

acertadas as dimensões das esquadrias, porque no Caderno de Tipologias da 

CDHU, as medidas não são precisas, apresentando números fracionados 

(Figura 21).  As esquadrias foram adotadas pelo padrão comercial (modulação 

de 10 em 10 centímetros), com a dimensão mais próxima do desenho. 
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Figura 21 - Planta Edifício Agrupado Fonte: redesenho a partir do caderno de 

tipologias da CDHU 

 

Para a análise foi levado em consideração o edifício isolado, denominado neste 

trabalho como “sem entorno imediato” e depois, o edifício no centro de um 

conjunto, conforme aponta a Figura 22. 

 

Figura 22 - Implantação Edifício Agrupado com a unidade a ser avaliada. 
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2.3.1 Simulações sem a interferência de entorno imediato 
 

O primeiro conjunto de simulações foi realizado para edifícios agrupados 

isolados, ou com a distância mínima de 15 metros entre outros edifícios com a 

mesma altura.  

As simulações foram feitas com o software Relux, seguindo os mesmos  

parâmetros descritos na simulação do edifício em lâmina. Os resultados são 

apresentados nas figuras 23 e 24 a seguir. 
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.

  

Figura 23 – Resultado das simulações do edifício agrupado sem entorno, com 

ângulo 0º, 45º e 90º. 



35 
 

  

Figura 24 – Resultado das simulações do edifício agrupado sem entorno, com 

ângulo 90º, 135º e 180º. 
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Como resultados pudemos constatar que os edifícios da tipologia agrupados, 

isolados, ou com distâncias igual ou maiores que 15 metros entre eles, 

atenderam a NBR 15575:2013.   Essa distância entre edifícios não é recorrente 

nos conjuntos habitacionais analisados, portanto, foram feitas mais simulações 

levando em consideração os ângulos alfa de 45° e 60°, para verificar a 

iluminação com a interferência do entorno. 

 

 

2.3.2 Simulações com os edifícios agrupados afastados 6,31 metros 

entre eles – com o ângulo alfa de 60° 

 

O corte apresentado na Figura 25 a seguir, mostra o ângulo alfa adotado de 60° 

entre os edifícios próximos, resultando em uma distância de 6,31 metros. 

 

 

Figura 25 – Corte dos edifícios agrupados com a determinação do ângulo alfa 

de 60º e distância de 6,31 metros. 
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As simulações foram feitas, conforme os parâmetros descritos acima e os 

resultados são apresentados nas figuras, a seguir.  

Figura 28 – Resultado das simulações do edifício agrupado com distância de 

6,31 metros entre eles (ângulo alfa de 60°), com ângulo 0º, 45º e 90º. 
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Figura 29 – Resultado das simulações do edifício agrupado com distância de 

6,31 metros (ângulo alfa de 60º) entre eles, com ângulo 90º, 135º e 180º. 
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A partir das simulações foram realizadas a determinação do atendimento ou 

não da NBR 15575:2003, conforme método exposto. 

 

Tabela 4 – Análise dos resultados para os edifícios agrupados com ângulo alfa 

igual a 60° ou distância de 6,31 metros entre eles. 

ORIENTAÇÃO – AZIMUTE 0° 
 23/04 – 9H30 23/04 – 15H30 23/10 – 9H30 23/10 – 15H30 
SALA     
DORMITÓRIO     
COZINHA     
SERVIÇO     

 

ORIENTAÇÃO – AZIMUTE 45° 
 23/04 – 9H30 23/04 – 15H30 23/10 – 9H30 23/10 – 15H30 
SALA     
DORMITÓRIO     
COZINHA     
SERVIÇO     

 

ORIENTAÇÃO – AZIMUTE 90° 
 23/04 – 9H30 23/04 – 15H30 23/10 – 9H30 23/10 – 15H30 
SALA     
DORMITÓRIO     
COZINHA     
SERVIÇO     

 

ORIENTAÇÃO   – AZIMUTE 135° 
 23/04 – 9H30 23/04 – 15H30 23/10 – 9H30 23/10 – 15H30 
SALA     
DORMITÓRIO     
COZINHA     
SERVIÇO     

 

ORIENTAÇÃO – AZIMUTE 180° 
 23/04 – 9H30 23/04 – 15H30 23/10 – 9H30 23/10 – 15H30 
SALA     
DORMITÓRIO     
COZINHA     
SERVIÇO     

 

LEGENDA 
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Analisando os resultados das simulações e o resumo da Tabela 4, nota-se que 

as cozinhas e áreas de serviço e a sala necessitariam de aberturas maiores 

para a entrada de luz natural, se forem mantidas esse tipo de implantação. Os 

dormitórios atenderam a NBR 15575:2013 em todas as posições. 

 

2.3.3 Simulações com os edifícios agrupados afastados 10,93 metros 

entre eles – com o ângulo alfa de 45° 

A seguir foram realizadas as simulações com distâncias maiores (10,93 

metros) entre os edifícios, a partir do ângulo alfa de 45º. No corte apresentado 

na Figura 30 a seguir, demonstra-se a distância alcançada pela colocação do 

ângulo alfa de 45º.  

 

Figura 30 – Corte dos edifícios agrupados com a determinação do ângulo alfa 

de 45°. 
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Os resultados são apresentados nas figuras 31 e 32 a seguir.  

 

Figura 31 – Resultados das simulações do edifício agrupado com entorno à 

45º. 
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Figura 32 – Resultados das simulações do edifício agrupado com entorno à 45º. 
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A partir das simulações foi realizada a determinação do atendimento ou não da 

NBR 15575:2003, conforme método exposto. 

Tabela 5 – Análise dos resultados para os edifícios agrupados com ângulo alfa 

igual a 60°. 

ORIENTAÇÃO – AZIMUTE 0° 
 23/04 – 9H30 23/04 – 15H30 23/10 – 9H30 23/10 – 15H30 
SALA     
DORMITÓRIO     
COZINHA     
SERVIÇO     

 

ORIENTAÇÃO – AZIMUTE 45° 
 23/04 – 9H30 23/04 – 15H30 23/10 – 9H30 23/10 – 15H30 
SALA     
DORMITÓRIO     
COZINHA     
SERVIÇO     

 

ORIENTAÇÃO – AZIMUTE 90° 
 23/04 – 9H30 23/04 – 15H30 23/10 – 9H30 23/10 – 15H30 
SALA     
DORMITÓRIO     
COZINHA     
SERVIÇO     

 

ORIENTAÇÃO – AZIMUTE 135° 
 23/04 – 9H30 23/04 – 15H30 23/10 – 9H30 23/10 – 15H30 
SALA     
DORMITÓRIO     
COZINHA     
SERVIÇO     

 

ORIENTAÇÃO – AZIMUTE 180° 
 23/04 – 9H30 23/04 – 15H30 23/10 – 9H30 23/10 – 15H30 
SALA     
DORMITÓRIO     
COZINHA     
SERVIÇO     

 

 

LEGENDA 
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Analisando os resultados chega-se a conclusão que as salas e cozinhas 

precisariam de aberturas maiores para atingir o mínimo exigido de 60 lux no seu 

centro geométrico (em planta) e em todos os horários, sendo que as aberturas 

dos dormitórios e áreas de serviço são suficientes, considerando esse tipo de 

implantação. 

O modelo 3D foi elaborado demonstrando um conjunto agrupado, conforme as 

figuras as figuras 33 a 35 a seguir.  

 

Figura 33 – Vista entre blocos da tipologia agrupada 

 

Figura 34 – Vista geral 
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Figura 35 - Vista geral da implantação dos blocos com tipologia agrupada. 

 

3. Estudos da ventilação natural 
As áreas urbanas concentram atualmente grande parte da população mundial e 

das atividades econômicas, sociais, culturais, resultando numa demanda e 

consumo crescentes de energia, água e outros recursos. Recortando para a 

América Latina, de acordo com dados da ONU-Habitat (2012), 80% da 

população ocupa áreas urbanas.  

No Brasil, este contingente soma cerca de 87% da população, segundo dados 

do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2012). Além disso, 

estima-se para o ano de 2050 que a população urbana mundial aumentará em 

duas vezes o valor da população referente a 2007, passando de 3,3 bilhões para 

6,4 bilhões de pessoas, crescimento este que será absorvido, principalmente, 

por países em desenvolvimento (ONU, 2008). 

Esta previsão de aumento populacional poderá resultar em uma série de 

modificações sobre o ambiente natural, urbanizando áreas que antes não eram 

ocupadas a fim de abrigar e garantir condições de habitabilidade aos seres que 

viverão nestas áreas.  

O aumento de áreas urbanas, por sua vez, é frequentemente associado com 

mudanças climáticas locais e deterioração das condições ambientais. Neste 

contexto, o aumento nos níveis de poluição e fenômenos como ilhas de calor 
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(ICU) são alguns dos problemas que grandes cidades deverão enfrentar nas 

próximas décadas (MOCHIDA et al., 2008). 

Regiões com pouca circulação de ar podem resultar em acúmulo de 

contaminantes emitidos por veículos ou indústrias, além de ilhas de calor. De 

acordo com a configuração e posicionamento dos edificíos altos, o vento 

incidente em suas fachadas poderá defletir para baixo com alta velocidade, ou 

ainda, ser canalizado entre dois edifıćios. Esses ventos causam desconforto e 

podem causar acidentes ao nıv́el do pedestre (WILLEMSEN, WISSE, 2007). 

De acordo com Nogueira, (2011), a porosidade de uma determinada área diz 

respeito aos espaços vazios, determinados pelos recuos entre prédios, vazios 

urbanos, pilotis livres, largura das vias e espaços dentro da cidade que permitam 

a passagem do vento. 

A verificação das condições de ventilação natural nas cidades com estudos de 

simulação computacional auxilia na elaboração de projetos arquitetônicos ou de 

planejamento, possibilitando uma análise da influência do efeito do vento em 

determinados locais da área em estudo. Quanto à ventilação natural no interior 

das edificações, a avaliação do fenômeno para o dimensionamento, orientação 

e localização das aberturas e barreiras ao vento é baseada em conceitos da 

teoria da mecânica dos fluidos (PRATA, 2005). 

O presente trabalho buscou explorar diferentes aspectos da ventilação no 

contexto do ambiente urbano da cidade de São Paulo, considerando como objeto 

de estudo dois modelos habitacionais da Companhia de Desenvolvimento 

Habitacional e Urbano (CDHU). 

3.1  Objetivos 

O objetivo desse capítulo é avaliar a disponibilidade de ventilação natural, 

externa e internamente, em diferentes arranjos de implantação de dois modelos 

de conjuntos habitacionais de interesse social da CDHU (lâmina e agrupado), 

com abordagem na diferença de afastamentos (porosidade) da área estudada e 

na dimensão de aberturas, respectivamente. 
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3.2 Método 

As simulações de ventilação natural utilizaram como base o edifício modelo 

lâmina e o modelo agrupado, com 4 andares sobre pilotis, resultando numa altura 

total de 14,80m. As simulações foram desenvolvidas nos softwares ENVI-met v. 

3.1 (Bruse & Fleer, 1998; Wania, 2012) e Autodesk FlowDesign, e 

posteriormente analisadas com o auxílio do Microsoft Office Excel.  

A partir das plantas tipo do CDHU foram definidos 3 arranjos de implantação - 

Arranjo A, B, C, para cada um dos modelos estudados (lâmina e agrupado), 

delimitados por uma área padrão de 120x120m (figura 26). 

 

 

Figura 26 - Arranjos de implantação estudados, com dimensão 120x120m 

 

Para cada arranjo foi estudada a intensidade de vento resultante (m/s) variando-

se a porosidade da área, definida pela implantação dos blocos. Para tanto, 

definiu-se o espaçamento a partir do ângulo θ, determinado pela distância 

horizontal até o bloco adjacente (D) e sua altura a partir da janela do primeiro 
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andar (H) (figura 3). Foram utilizados os valores de 45º e 60º, correspondentes 

a uma distância de 11m e 6,35m, respectivamente (figura 27). 

 

 

Figura 27 - Determinação do ângulo θ para as análises de ventilação 

Fonte: Adaptado de Alucci et al. (1986) 

 

Os ensaios foram realizados para incidência de vento em oito direções, 

correspondentes aos pontos cardeais e colaterais (norte, nordeste, leste, 

sudeste, sul, sudoeste, oeste, noroeste). A intensidade adotada como parâmetro 

de entrada foi de 3m/s, valor médio predominante para cidade de São Paulo, de 

acordo com INMET (2009). 

Os resultados estão descritos tanto em valores absolutos (imagens das 

simulações, a 3,75m de altura do solo), quanto em valores relativos (gráficos 

polares). Os valores absolutos permitem avaliar a velocidade do ar resultante na 

área como um todo, evidenciando diferenças entre os valores internos a um 

mesmo arranjo, para a velocidade média de referência (3m/s). 

A velocidade relativa expressa o valor proporcional à velocidade incidente em 

determinado período (m/s), sobre um ponto localizado a 1,5m da fachada 

principal. Por exemplo, um ponto que apresente um valor 0,5 de velocidade 

relativa terá, considerando uma velocidade média de 2m/s, uma velocidade 

resultante de 1m/s. Desta forma é possível determinar se a implantação avaliada 
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foi responsável por reduzir ou intensificar a velocidade do ar de uma determinada 

área (SZUCS, 2013). 

Para as simulações de ventilação interna às edificações foram considerardas 

definições da NBR 15 575, a qual orienta a análise do edíficio de forma isolada 

e abertura utilizada no projeto arquitetônico. Desta forma, as simulações foram 

feitas considerando 50% de obstrução nas janelas dos dormitórios e sala e 

aberturas totais nos ambientes como cozinha. 

A planta do pavimento tipo empregada nas análises está apresentada na figura 

28. 

 

Figura 28 - Planta pavimento tipo - modelo lâmina 

A partir da planta tipo do CDHU modelo lâmina foram definidos 4 arranjos de 

implantação - Arranjos A, B, C e D (figura 27), delimitados por uma área padrão 

de 1,20x1,20m e resolução de grid de 1,50x1,50m.  

 

3.3 Simulações e análise dos resultados 
 

a) Ambiente externo - Modelo Lâmina 

Em todos os arranjos simulados observam-se áreas com velocidade do ar mais 

elevada nos cantos dos blocos próximo à entrada modelo (em cada direção 

avaliada), indicando regiões de alta pressão e vento defletido sobre as 

fachadas dos edifícios (destacadas nas imagens pela cor rosa). Já no interior 

de cada arranjo é observada uma zona de baixa velocidade, protegida da 

incidência direta dos ventos (destacada nas imagens pela cor azul), (figura 29). 
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Figura 29 - Resultados de velocidade do ar resultante (m/s) para o edifício 

lâmina 

 

Os valores mais elevados de velocidade foram registrados nas orientações em 

que o vento incidente é paralelo à fachada principal dos blocos (direções leste e 

oeste), enquanto que os menores valores foram registrados nas orientações que 

determinam uma incidência perpendicular à estas fachadas (direções norte e 

sul). Valores intermediários foram registrados nas demais orientações. 

Nas simulações com ângulo θ = 45º, a velocidade do ar variou de 0,04 

(orientação sul) a 1,94m/s (direção oeste). Observa-se que o espaçamento de 

11m entre os edifícios permite a entrada de ventos, mesmo em regiões internas 

aos arranjos estudados, (figura 30). 
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Figura 30 – Velocidade relativa do ar para os três arranjos - modelo lâmina 

 

Os resultados para as simulações com ângulo θ = 60º, que representam um 

adensamento construtivo maior pela proximidade das lâminas (6,35m de 

espaçamento), apresentaram uma redução média de 55% na velocidade do ar 

resultante, quando comparados às velocidades registradas nos arranjos 

simulados com θ = 45º. Estes valores podem acarretar em situações 

desfavoráveis em áreas de baixa velocidade do ar  como os centros urbanizados, 

decorrendo em situações de acúmulo de contaminantes e baixa dispersão de 

poluentes. 

b) Ambiente externo - Modelo Agrupado 

De forma similar aos arranjos do modelo lâmina, pode-se observar áreas com 

intensidade de vento mais elevada nos cantos dos blocos próximo à entrada de 

ventilação do modelo (em cada direção avaliada), indicando regiões de alta 

pressão, destacadas pela cor rosa (legenda). Internamente ao arranjo é 

observada uma zona de baixa velocidade, protegida pelas edificações 

circundantes da incidência direta dos ventos (figura 31). 

Novamente, os valores mais elevados de velocidade foram registrados nas 

orientações em que o vento incidente é paralelo à fachada principal do bloco 

central. Desta forma, a ventilação na área em estudo tem seus valores mais 

elevados como resultado das direções leste e oeste, enquanto os menores 

valores foram registrados nas orientações norte e sul, em virtude da incidência 

se dar de modo perpendicular à estas fachadas. Valores intermediários foram 
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registrados nas demais orientações, com exceção do arranjo A, que também 

registrou valores altos para as orientações nordeste e noroeste. 

Nas simulações com ângulo θ = 45º, a velocidade do ar variou de 0,09 

(orientação sul) a 1,39m/s (direção oeste). Dentre os arranjos estudados, o 

arranjo B foi o que apresentou maior amplitude de variação entre as orientações 

analisadas. Observa-se que o espaçamento de 11m entre os edifícios permite a 

entrada de ventos, mesmo em regiões internas aos arranjos estudados. 

 

 

 

Figura 31 -  Resultados de velocidade do ar resultante (m/s) para o modelo 

agrupado 
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Os resultados para as simulações com ângulo θ = 60º, que representam um 

adensamento construtivo maior pela proximidade dos edifícios (6,35m de 

espaçamento), apresentaram, uma redução na velocidade do ar resultante, 

quando comparados às velocidades registradas nos arranjos simulados com θ = 

45º. As reduções foram na ordem de 70%, 46% e 49% para os arranjos A, B e 

C, respectivamente, (figura 32). 

 

 

 

Figura 32 - Velocidade relativa do ar para os três arranjos - modelo agrupado 

 

Após essas simulações do conjunto de edifícios, foi realizada a simulação para 

os ambientes externos do apartamento para verificar as relações entre as 

ventilações externas e interna. A Figura 33 a seguir apresenta os resultados 

dessas simulações, para todas as orientações. Foram consideradas as janelas 

abertas em 50% do vão luz. 

 

 

Figura 33 – Ventilação dentro das unidades – modelo lâmina 
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d) Ambiente interno - Modelo Agrupado 

As simulações realizadas considerando distanciamento de 11m entre blocos 

apresentaram velocidades maiores em relação aos edifícios distanciados a 

6,35m. Em todos os três arranjos de implantação o fluxo de ventos se mantêm 

em maior força no sentido predominante do vento canalizando o fluxo nos 

arranjos B e C.  

 

 

Figura 33 – ventilação dentro das unidades – modelo agrupado 

 

Observa-se uma redução nas velocidades, para aproximadamente 1,50m/s em 

toda a área de maneira mais significativa no arranjo A apesar de se apresentar 

a mesma característica nos arranjos B e C no sentido transversal entre os blocos.  

Observou-se que o fluxo de ventos a Leste, nas unidades perpendiculares ào 

sentido predominante, permeia pelos dormitórios a velocidade de 3m/s até a 

sala, já nas unidades opostas a Oeste devido ao efeito de turbilhonamento é 

possível verificar ventilação interna nos dormitórios. 

Quando a orientação dos ventos acontece a Sudeste, observa-se fluxo maior de 

ventilação na cozinha e lavanderia. Devido a obstrução do vento a 7m/s no 

sentido do ventos, a velocidade reduz a 3,5m/s sendo possível adentrar pelas 

aberturas nos dormitórios no sentido Sudeste e Leste. 

Observa-se também que nessa orientação as unidades voltadas a Oeste ficam 

prejudicadas pela ausência de fluxo de ventos interna. 
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Na situação onde os ventos estiverem no sentido Noroeste em relação ao edifício 

os ventos são bloqueados pela própria edificações e redirecionados para 

percorrer a fachada a velocidade aproximada de 5 m/s. Não se observa fluxo de 

vento interno na fachada incidente possivelmente devido a elevada velocidade e 

pequena abertura. Entretanto, nas unidades a leste onde há a formação de 

turbilhonamento o fluxo do vento é direcionado ao interior dos dormitórios. 

 

3.4 Análise dos resultados – ventilação natural nos edifícios agrupados 
  

Como resultados, foram encontrados valores mais elevados de velocidade do ar, 

tanto para o modelo lâmina quando para o agrupado, nas orientações em que o 

vento incidente é paralelo à fachada principal dos blocos (direções leste e oeste), 

enquanto que os menores valores foram registrados nas orientações que 

determinam uma incidência perpendicular à estas fachadas (direções norte e 

sul).  

Simulações com ângulo de afastamento 45º, conforme esperado, resultaram em 

maior velocidade do ar resultante, quando comparado aos arranjos com ângulo 

de afastamento 60º, variando de 70% a 46%. 

Este estudo também chama a atenção para a necessidade de que os arquitetos 

estejam cientes dos aspectos ambientais dos locais para os quais estão 

projetando. Conforme observado nos resultados apresentados, a determinação 

das distâncias de afastamento, orientação em relação à incidência predominante 

e dimensão das aberturas, terão um impacto significativo na disponibilidade de 

ventilação interna e externa. Estes fatores, quando negligenciados, podem 

resultar em desconforto para os moradores destes conjuntos e provável 

utilização de energia elétrica para alcançar condições confortáveis (ventiladores, 

aparelhos de ar condicionado). 

A seguir são apresentadas as figuras 34 a 37 que apresentam as simulações 

elaboradas com o auxílio do software FlowDesign, que serviram de auxílio na 

análise dos resultados. 
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Simulações Leste 45º 

 

Figura 34 – Resultados das simulações para o leste 45° 

 

Simulações Sudeste 45º 

 

Figura 35 – Resultados das simulações para o sudeste 45° 
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Simulações Leste 60º 

 

Figura 36 – Resultados das simulações para o leste 60° 

 

Simulações Sudeste 60º 

 

Figura 37 – Resultados das simulações para o sudeste 60° 



58 
 

4. Considerações Finais 
 

Os edifícios em lâmina isolados (com distância entre eles maior ou igual a 15m) 

apresentaram iluminação que atende aos mínimos da NBR 15.575:2013-1. 

Nesses casos as janelas mais recorrentes encontradas nesta pesquisa (4 folhas 

de correr, sendo duas venezianas e duas de vidro) podem ser empregadas. 

Como esta implantação é pouco frequente foram necessárias as avaliações com 

as distâncias entre as lâminas determinadas pelo ângulo alfa, indicadas nos 

cortes.  

As simulações com ângulo alfa de 45 graus demonstraram que apenas 9,37% 

da amostragem dos ambientes não atingiram 60 lux e 0,78% atenderam 

parcialmente, ou seja, as unidades habitacionais que estão mais próximos do 

final da lâmina recebem maior insolação e, consequentemente maior 

iluminância. 

As simulações com ângulo alfa de 60 graus, que representa um adensamento 

construtivo maior pela proximidade das lâminas, apresentaram resultados 

insatisfatórios, pois 36,71% da amostragem dos ambientes apresentaram 

resultados inferiores a 60 lux e 3,12% foram atendidos parcialmente. Neste caso 

as janelas dos dormitórios deveriam ter aberturas de 100% do vão para 

iluminação. As aberturas de salas e cozinhas, que apresentaram iluminância 

abaixo de 60 lux, deveriam ser ampliadas. Nesse caso a privacidade dos 

usuários seria comprometida, se as aberturas da cozinha e da área de serviço 

fossem ampliadas, diminuindo a altura de 1,50m do peitoril. Se os usuários 

utilizassem elementos de proteção, como persianas e cortinas, implicaria na 

redução do desempenho da luz natural. 

As análises demonstraram que o edifício em lâmina possui maiores vantagens 

quanto à ventilação natural porque ela pode ser cruzada dentro da unidade 

habitacional.  

A contribuição desta pesquisa é a demonstração de um método factível de ser 

realizado e poderá ser replicado em projetos habitacionais, tendo em vista as 

múltiplas variáveis que o arquiteto pode manipular para atender o desempenho 

luminoso, entre outros.  
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PRODUÇÕES DESTA PESQUISA 

 

a) Material Didático publicado. Esse material didático ficará disponível a 

todos os pesquisadores interessados, tanto na graduação, como na pós-

graduação e extensão da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie, bem como poderá ser divulgado 

em outras Instituições de Ensino, quando da apresentação de nossas 

pesquisas em outras Instituições. Ressalta-se que, ao estudar a 

iluminação e ventilação naturais, foi necessário traçar a relação com o 

conforto térmico, por essa razão foram preparadas aulas com esse 

assunto.  

FIGUEIREDO, Erika Ciconelli e OLIVEIRA, Luciana Monzillo. Ventilação 

Natural e a edificação.  São Paulo: MackPesquisa, 2017. Disponível em: 

http://media.wix.com/ugd/af9413_47f3af3e9bde40109f8fd9e110b5cb06.pdf.  

FIGUEIREDO, Erika Ciconelli. Parâmetros das simulações 

computadorizadas. Simulações estéticas e dinâmicas. São Paulo: 

MackPesquisa, 2017. Disponível em: 

http://media.wix.com/ugd/af9413_93c2fe71575c4ac6872b24472f01d0bf.pdf.  

GRANADO Jr., Milton Vilhena. Iluminação natural - Resumo da evolução 

histórica. Parte 1. São Paulo: MackPesquisa, 2017. Disponível em: 

http://media.wix.com/ugd/af9413_4d60425d53ee472ab4d404f70fa4c24e.pdf 

GRANADO Jr., Milton Vilhena. Iluminação natural - Resumo da evolução 

histórica. Parte 2. São Paulo: MackPesquisa, 2017. Disponível em: 

http://media.wix.com/ugd/af9413_3e5dfdeacfcc4ceaaa3b79b99c94583e.pdf 

MACIEL, Carolina de Rezende. Desempenho térmico de edificações. 

Conforto térmico. São Paulo: MackPesquisa, 2017. Disponível em: 

http://media.wix.com/ugd/af9413_cd3e116b01244c52a14983221b852eb4.pdf 
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MACIEL, Carolina de Rezende. Simulações de ventilação. Ventilação Natural. 

Iluminação Lateral e Zenital. São Paulo: MackPesquisa, 2017. Disponível em: 

http://media.wix.com/ugd/af9413_6bf5a1273e1b4a21bf8a142863d18f9a.pdf 

MACIEL, Carolina de Rezende. Tipo de iluminação natural. Iluminação 

Lateral e Zenital. São Paulo: MackPesquisa, 2017. Disponível em: 

http://media.wix.com/ugd/af9413_f34b140f757a4070a04ae20c0b03983c.pdf 

OLIVEIRA, Luciana Monzillo. Fenômenos físicos da Luz. Iluminação natural. 

São Paulo: MackPesquisa, 2017. Disponível em: 

http://media.wix.com/ugd/af9413_ed4c87bf465640c58ac0cac72b1a862e.pdf 

PALA, Adhemar Carlos. A Luz do dia na Arquitetura Recomendações para 

Projeto. Iluminação Natural na Arquitetura Contemporânea. São Paulo: 

MackPesquisa, 2017. Disponível em: 

http://media.wix.com/ugd/af9413_5e941aa116cf42839e3df170e954fd5c.pdf 

PALA, Adhemar Carlos. Normas de Iluminação Natural do Código de 

Edificações para cidade de São Paulo. São Paulo: MackPesquisa, 2017. 

Disponível em: 

http://media.wix.com/ugd/af9413_11b881e242a64f19a3e9fc72136ac353.pdf 

PISANI, Maria Augusta Justi. Referências internacionais, projetando com a 

luz natural. Ventilação Natural. São Paulo: MackPesquisa, 2017. Disponível 

em: 

http://media.wix.com/ugd/af9413_53e3bd80f88d414a86d380296c55551d.pdf 

PISANI, Maria Augusta Justi. Referências projetuais. Ventilação Natural. São 

Paulo: MackPesquisa, 2017. Disponível em: 

http://media.wix.com/ugd/af9413_b6ff20709728497fbb92b59a0c4db7dc.pdf 

b) Extensão - Exposições: 

b.1) Título: “Iluminação e ventilação naturais na habitação social em 

São Paulo: avaliação e diretrizes para novos projetos.”  Apoio: 

Mackpesquisa. Exposição realizada na Fundação Armando Alvares 

Penteado – FAAP Escola de Engenharia, durante o mês de setembro de 
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2016. Esse projeto foi devidamente registrado como extensão na 

Universidade Presbiteriana Mackenzie. 

 

b.2) Título “Iluminação e Ventilação Natural na Habitação Social em 

São Paulo” Apoio: Mackesquisa. Exposição realizada durante o mês de 

março de 2017 no Prédio 9 da UPM – Faculdade de Arquitetura e 

Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie.  Esse projeto foi 

devidamente registrado como extensão na Universidade Presbiteriana 

Mackenzie. 

 

b.3) Título “Iluminação e Ventilação Natural na Habitação Social em 

São Paulo” Apoio Mackpesquisa. Exposição a ser realizada em abril de 

2017 na Universidade Paulista – UNIP – no prédio de Arquitetura e 

Urbanismo. Responsável: Professora Me. Raquel Sanches Manfredini. 

  

b.4) Título “Iluminação e Ventilação Natural na Habitação Social em 

São Paulo” Apoio Mackpesquisa. Exposição a ser realizada em junho  de 

2017 no IFSP - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 

São Paulo no saguão principal. Contatos realizados com o Reitor Prof. 

Eduardo Modena e a Coordenadora do curso de Arquitetura e Urbanismo 

Profa. Dra.  Valéria Azzi Collet da Graça. 

 

Extensão – Worshop com três palestras dos pesquisadores: 

 

 b.5) Worshop “Arquitetura em climas tropicais” a ser realizado nos dias 

23 a 26 de março de 2017 na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie, em conjunto com os Professores 

da UNIFOR – Universidade de Fortaleza.  

Objetivos e cronograma do evento:  

Exposição dos resultados das pesquisas realizadas pelos componentes 

do Grupo Arquitetura e Construção - que fazem parte do projeto de 

pesquisa :   Iluminação Natural na Habitação Social em São Paulo: 

avaliação e diretrizes para novos projetos. Apoio Mackpesquisa 
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O workshop será composto de diferentes atividades: 

Dia 23 de março: Visitas programadas a Obras significativas na cidade de 

São Paulo. Acompanhadas pelos professores da Faculdade de 

Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Fortaleza: Amando Candeira 

Costa Filho; Fernanda Claudia Lacerda Rocha; Flora Mendes Araujo Lima 

e Pedro Araujo Boaventura Filho;  

Dia 24 de março de 2017:  

a. 09h30 – na FAU Mackenzie: Palestra da Profa. Dra. Maria Augusta 

Justi Pisani: Iluminação Natural na Habitação Social em São Paulo 

– as 9h30; 

b. 10h30- Palestra da Profa. Dra. Erika Ciconelli de Figueiredo intitulada:  

Iluminação Natural em edifícios de escritórios na Cidade de São 

Paulo; 

c. 11h30 – Palestra do prof. Dr. Carlos Adhemar Pala intitulada:  

Iluminação natural nos edifícios de Higienópolis - décadas de 

1940 a 1970; 

d. 12h30 –   Debates;   

e. Tarde: visitas aos Edifícios de Higienópolis – monitorados pelo Prof. 

Dr. Adhemar Carlos Pala; 

Dias 25 e 26 de março – visitas a obras – na cidade de São Paulo – 

Coordenados e monitorados pelos Professores da Faculdade de 

Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Fortaleza: Amando Candeira 

Costa Filho; Fernanda Claudia Lacerda Rocha; Flora Mendes Araujo Lima 

e Pedro Araujo Boaventura Filho. 

Este projeto foi devidamente registrado como extensão na Universidade 

Presbiteriana Mackenzie e na da UNIFOR – Universidade de Fortaleza. 

Contará com alunos da graduação e da pós-graduação das duas 

Instituições.  
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c) Artigos (Ver apêndice II):  

c.1)  PISANI, Maria Augusta Justi; FIGUEIREDO, Erika Ciconelli de; 

OLIVEIRA, Luciana Monzillo de. Iluminação natural na habitação social 

brasileira: os edifícios em lâmina.  Anais do 4.º CIHEL Congresso 

Internacional da Habitação no Espaço Lusófono, Covilhã, Portugal, março 

de 2017.  

c.2) PISANI, Maria Augusta Justi; FIGUEIREDO, Erika Ciconelli de; 

OLIVEIRA, Luciana Monzillo de.  Relações entre a cor e a iluminação 

natural em habitação de interesse social. Apoio: Mackpesquisa. São 

Paulo, p.01-20. Texto apresentado em revista técnica, em processo de 

análise. (no prelo) 

c.3)  MACIEL, Carolina de Rezende; MANFREDINI, Raquel Sanches. A 

influência das orientações de implantação e porosidade na 

ventilação natural urbana e no interior de unidades de conjuntos 

habitacionais CDHU de São Paulo. Artigo pronto, aguardando um evento 

nacional na área. (no prelo) 

d) Orientações concluídas. 

Dissertação de Mestrado de Raquel Sanches Manfredini – estagiária da 

pós-graduação desta pesquisa concluiu em fevereiro de 2017, com 

distinção. Tema: Shopping Centers à luz da eficiência. São Paulo: FAU 

Mackenzie. As pesquisas realizadas no âmbito desta pesquisa foram 

fundamentais para a conclusão de seu trabalho. 

e) Criação de site e blog nas redes Sociais.  

e.1) Site do Grupo de Pesquisa Arquitetura e Construção. Elaborado e mantido 

por Erika Ciconelli de Figueiredo. Disponível em: 

http://grupopesquisafaumack.wixsite.com/arquitetura/o-grupo 

e.2)  Blog do Grupo de Pesquisa Arquitetura e Construção. Elaborado e mantido 

por Erika Ciconelli de Figueiredo. Disponível em: 

http://grupopesquisafaumack.wixsite.com/arquitetura 
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f) Pontos Positivos da Pesquisa  

Durante os trabalhos a equipe levantou os seguintes pontos positivos desta 

pesquisa: 

f.1. Integração entre professores do laboratório de conforto ambiental da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie; 

f.2. Formação de novos pesquisadores da graduação e da pós-graduação; 

f.3. Participação de vários professores aulistas de forma voluntária (sem 

recebimento de auxílio) e de alunos,  o que demonstra a importância da pesquisa 

para o aprimoramento profissional desses pesquisadores; 

f.4. Possibilidade de utilização de novos equipamentos adquiridos pelo Mack 

Pesquisa; 

f.5. Incentivo à produção de materiais acadêmicos, fato inédito no laboratório de 

conforto ambiental da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie; 

f.6. Aumento da produção acadêmica e técnica dos alunos e professores 

envolvidos; 

f.7. Discussão da norma ABNT- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS 

TÉCNICAS. NBR 15575:2013. Edificações Habitacionais – Desempenho. Rio de 

Janeiro, 2013; junto com o Código de Obras e demais legislações edilícias que 

discutem de forma dispersa as questões de iluminação natural nas edificações; 

f.8. Aumento do conhecimento técnico sobre iluminação e ventilação naturais 

sobre habitação; 

f.9. Uso extensivo de softwares para simulações, bem como o treinamento para 

os alunos da graduação e da pós-graduação; 

f.10. Debates constantes sobre os conhecimentos técnico e científicos das 

legislações Brasileiras sobre Iluminação natural nas habitações; 

f.11. Divulgação externa e interna dos resultados e possibilidades de novas 

parcerias; 
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f.12. Emprego dos novos materiais didáticos produzidos nas aulas de Conforto 

Ambiental desde o segundo semestre de 2016; 

f.13. Criação e manutenção de sites nas redes sociais, que auxiliam a divulgação 

das pesquisas da FAU e UPM. 

 

g) Pontos Negativos 

Durante os trabalhos foram identificados os seguintes empecilhos:  

g.1) Tempo de doze meses é insuficiente para o desenvolvimento de pesquisas 

com profundidade, principalmente aquelas que se utilizam de métodos 

experimentais; 

g.2.)  Inicialmente o Mackpesquisa fez um corte da verba solicitada, com o 

mesmo projeto de pesquisa, ou seja, tivemos dificuldades de realizar todos os 

trabalhos com menos verba do que o previsto, tendo em vista que os orçamentos 

são feitos um ano antes do início da pesquisa; 

g.3. Mais grave foi o segundo corte de verba – no segundo semestre de 2016, 

eliminando as verbas destinadas as inscrições em congressos, para passagens 

aéreas e diárias. Este corte impediu a publicação dos artigos nos eventos 

científicos que serão realizados em 2017, com inscrição e entrega do artigo e 

pagamentos no final de 2016, como o próprio artigo que foi integralmente  aceito 

para exposição e publicação no  4.º CIHEL Congresso Internacional da 

Habitação no Espaço Lusófono, Covilhã, Portugal,  em março de 2017. Estes 

valores foram pagos pela líder do projeto, para que, pelo menos um artigo fosse 

publicado. 
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Apêndice I – conjuntos habitacionais analisados 
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CONJUNTO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL EM SÃO PAULO 

 

Nome do projeto: Alexandre Mackenzie – Favela Nova Jaguaré  

Localização: Nova Jaguaré, São Paulo 

Área do terreno: 20.670 m² 

Área Construção: 32.722 m² 

Arquiteto: Boldarini Arquitetura e Urbanismo 

Ano do projeto: 2008 

Ano da conclusão do projeto: 2010 

Fonte:  Galeria da Arquitetura. Disponível em: 
<http://www.galeriadaarquitetura.com.br/projeto/boldarini-arquitetura-e-
urbanismo_/residencial-alexandre-mackenzie-favela-nova-jaguare/748>. 
Acesso em: 17 de maio 2016. 

 

Descrição: 

O residencial é composto por 427 unidades distribuídas em dois conjuntos com 
295 apartamentos, mais 12 lotes com 132 casas sobrepostas 

Projeto proposto a partir do Plano de Urbanização da Favela Nova Jaguaré 

 

Implantação: 

Fonte foto aérea: GoogleEarth 
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Tipo de janela: 

                        
Janela 

Maximar                                                                 
Janela de correr duas folhas 

                           Figura – 01                                                                                   Figura - 02 

                      Foto: Daniel Ducci                                                       Foto: Daniel 
Ducci 

Fonte das figuras 01 e 02: Galeria da Arquitetura. Disponível em: 
www.galeriadaarquitetura.com.br/projeto/boldarini-arquitetura-e-urbanismo_/residencial-
alexandre-mackenzie-favela-nova-jaguare/748>. Acesso em: 17 de maio 2016. 

 

Fotos: 

 

Figura – 03 

Foto: Daniel Ducci 
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Figura – 04 

Foto: Daniel Ducci 

 

Figura – 05 

Foto: Daniel Ducci 
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Figura – 06 

Foto: Daniel Ducci 

Fonte das figuras 03, 04, 05 e 06: Galeria da Arquitetura. Disponível em: 
www.galeriadaarquitetura.com.br/projeto/boldarini-arquitetura-e-urbanismo_/residencial-
alexandre-mackenzie-favela-nova-jaguare/748>. Acesso em: 17 de maio 2016. 

 

CONJUNTO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL EM SÃO PAULO 

 

Nome do projeto: Bela Vista D 

Localização: Rua Conde de São Joaquim, 163, Bela Vista, São Paulo 

Área do terreno: 370m² 

Área Construção:  

Arquiteto: Escritório Aflalo & Gasperini 

Ano do projeto: 2008 

Ano da conclusão do projeto: 2011 

Fonte: Relatório Geral do programa de atuação em cortiços. Manual da CDHU. 
Disponível em: 
cdhu.sp.gov.br/download/manual/RelatorioGeralProgramaCorticos.pdf. Acesso 
em 22 de mar. 2016. 
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Descrição: 

Dois blocos – A e B, com 59 apartamentos subdivididos em duas tipologias 
habitacionais: 19 unidades com um dormitório e área de 36m² e 48 
apartamentos com dois dormitórios e área de 48m². 

 

Implantação: 

 

Fonte foto aérea: GoogleEarth 

 

Tipo de janela: 

 Janela 4 folhas em alumínio e vidro comum     Janela 2 folhas de correr em 
alumínio e vidro  

 

 

 

 

 

 

 

                               Figura - 01                                                                                   Figura – 
02 

Fonte das figuras 01 e 02: Disponível em http://catalogodearquitetura.com.br/ 
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Fotos: 

 

 

 

 

Desenhos Técnicos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Figura – 06 

IMPLANTAÇÃO 

                        Figura – 03                                              Figura – 04                                   Figura – 05 

Fonte da figura 03: Google   Street View.     Local: conjunto habitacional Bela Vista D.                                                         
Fonte das figuras 04 e 05: Relatório Geral do Programa de atuação em cortiços. Manual da CDHU. 
Disponível em: cdhu.sp.gov.br/download/manual/RelatorioGeralProgramaCorticos.pdf.  Acesso em 22 
de mar. 2016. 
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Figura – 07 

PLANTA 

 

 

Fonte das figuras 06 e 07: Relatório Geral do Programa de atuação em cortiços. Manual da 
CDHU. Disponível em: cdhu.sp.gov.br/download/manual/RelatorioGeralProgramaCorticos.pdf.  
Acesso em 22 de mar. 2016. 

 

CONJUNTO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL EM SÃO PAULO 

 

Nome do projeto: Belém H 

Localização: Rua Carlos Guimarães, 82, Belém, São Paulo/SP 

Área do terreno: 919m² 

Arquiteto: Pan Design Arquitetura e Consultoria 

Ano do projeto: 2006 

Ano da conclusão do projeto: 2013  

Fonte: Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano - CDHU. 
Relatório Geral do Programa de Atuação em Cortiços. P. 42. Maio/2012. 
Disponível em: 
http://www.cdhu.sp.gov.br/download/manual/RelatorioGeralProgramaCorticos.p
df. Acesso em: 22mar.2016. 
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Descrição: 

O projeto possui 44 apartamentos de tipologia única (um dormitório e área de 
30m²) nos 5 pavimentos. Subdivide-se em 3 pequenos blocos que podem ser 
acessados por duas escadas.  

 

Implantação: 

 
Fonte foto aérea: GoogleEarth 

 

 

 

Tipo de janela: 

    Janela de duas folhas, de correr,                                         Janela de duas 
folhas, de correr,                                                                                                              
translúcida e transparente – abre 50%.                                     translúcida e 
transparente. 
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                               Figura - 01                                                                                   Figura – 
02 

 

Fonte da figura 01: Disponível em cec.com.br 

Fonte da figura 02: Disponível em leroymerlin.com.br 

 

Fotos: 

 

Figura – 03 

 

 

Fonte da figura 03: Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano - CDHU. Relatório 
Geral do Programa de Atuação em Cortiços. P. 42. Maio/2012. Disponível em: 
http://www.cdhu.sp.gov.br/download/manual/RelatorioGeralProgramaCorticos.pdf. Acesso em: 
22mar.2016. 

 

Desenhos técnicos: 
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Figura – 04 

PLANTA PAVIMENTO TIPO 

Fonte da figura 04: Manual da CDHU – Companhia de Desenvolvimento Habitacional e 
Urbano. 

 

CONJUNTO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL EM SÃO PAULO 

 

Nome do projeto: Belém I 

Localização: Av. Celso Garcia com a Rua Redenção, Belém, São Paulo 

Área do terreno: 1050 m² 

Área Construção:  

Arquiteto: Batagliesi Arquitetura + Designers 

Ano do projeto: 2006 

Ano da conclusão do projeto: 2013 

Fonte:  Relatório Geral do programa de atuação em cortiços. Manual da CDHU. 
Disponível em: 
cdhu.sp.gov.br/download/manual/RelatorioGeralProgramaCorticos.pdf. Acesso 
em 22 de mar. 2016. 
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Descrição: 

Edifício de Térreo + 4 pavimentos 

62 apartamentos de 1 dormitório com 34m² em um bloco com abertura central. 

 

Implantação: 

 

Fonte foto aérea: GoogleEarth 

 

 

Tipo de janela: 

Basculante de uma seção                          Janela 2 folhas de correr                              
Janela de correr  de                                               com dois vidros fixos                                       
em alumínio e vidro                                  duas folhas móveis                                   

 

 

 

 

 

 

 

Figura - 01                                                       Figura – 02                                                     
Figura - 03 

Fonte das figuras 01, 02 e 03: Disponível em http://catalogodearquitetura.com.br/ 
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Fotos: 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Figura - 04                                                                                         Figura 
– 05                                                      

 

 

 

 

 

 

                                   Figura - 06                                                                                         Figura 
– 07             

                                         

Fonte da figura 04: Relatório Geral do Programa de atuação em cortiços. Manual da CDHU. 
Disponível em: cdhu.sp.gov.br/download/manual/RelatorioGeralProgramaCorticos.pdf.  Acesso 
em 22 de mar. 2016.   Fonte das figuras 05, 06 e 07: Google Street View. Local: Conjunto 
habitacional Belém I.                      

Desenhos Técnicos: 
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                                                       Figura – 06 

                                                    IMPLANTAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura – 07 

PLANTA 

 

 

 

 

Fonte das figuras 06 e 07: Relatório Geral do Programa de atuação em cortiços. Manual da 
CDHU. Disponível em: cdhu.sp.gov.br/download/manual/RelatorioGeralProgramaCorticos.pdf.  
Acesso em 22 de mar. 2016.      
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CONJUNTO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL EM SÃO PAULO 

 

Nome do projeto: Conjunto Habitacional Belém L 

Localização: Av. Celso Garcia, 2224, São Paulo 

Arquiteto: Helena Ayoub Silva & Cleber Bonetti Machado Arquitetos Associados 

Ano do projeto: 2006 

Ano da conclusão do projeto:  

Fonte:  Relatório Geral do Programa de atuação em cortiços CDHU. Disponível 
em: 
http://www.cdhu.sp.gov.br/download/manual/RelatorioGeralProgramaCorticos.p
df. Acesso em: 22 de mar.2016. 

 

Descrição: 

O edifício possui 38 apartamentos de 1 dormitório com área de 42 m² 

O condomínio é composto por 3 blocos de escadas que dão acesso a três 
apartamentos por vez, não sendo preciso então a circulação horizontal 

Térreo livre, sobre pilotis 

Fachada com elementos vazados 

 

Implantação: 

 

Fonte foto aérea: GoogleEarth 
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Tipo de janela: 

 

 

 

 

                                

                                                          Figura - 01                                                                                   
Figura - 02                                                                             

Fonte das figuras 01 e 02: Google Street View. Local: Conjunto Habitacional Belém L. 

 

Fotos: 

                                            Figura - 03                                                                                          
Figura - 04                                                                           

Fonte da figura 03: Manual da CDHU - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano.                                      
Fonte da figura 04: Google Street View. Local: Conjunto Habitacional Belém L. 

 

Janela Maximar opaca 

Janela de correr duas folhas 
em alumínio e vidro – abre 

50% 
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Figura - 05 

Fonte da figura 04: Google Street View. Local: Conjunto Habitacional Belém L. 
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Desenho Técnico:                                                         

 
                                                                          Figura – 06      
PAVIMENTO TIPO 

Fonte da figura 06: Manual da CDHU – Companhia de Desenvolvimento Habitacional e 
Urbano.                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura – 07 

PLANTA DO TÉRREO 

Fonte da figura 07: Manual da CDHU – Companhia de Desenvolvimento Habitacional e 
Urbano.             
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CONJUNTO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL EM SÃO PAULO 

 

Nome do projeto: Bom Retiro C 

Localização: R. Guilherme Maw 219, São Paulo 

Arquiteto: Leo Tomchinsky Arquitetos Associados 

Ano do projeto: 2006 

Ano da conclusão do projeto:  

Fonte:  Relatório Geral do Programa de atuação em cortiços CDHU. Disponível 
em: 
http://www.cdhu.sp.gov.br/download/manual/RelatorioGeralProgramaCorticos.p
df. Acesso em: 22 de mar.2016. 

 

Descrição: 

Edifício apresenta 78 apartamentos de 31 m²; 

Três lâminas interligadas por corredores; 

Acompanha a implantação das edificações do entorno, sem recuo frontal; 

Fachada com implantação de painel com mosaico, sugerindo o desenho 
anterior da edificação. 

 

Tipo de janela 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte das figuras 01 e 02: Google Street View. Local: Conjunto Habitacional Bom Retiro C. 

Figura - 
01 

Janela de correr duas folhas em 
alumínio e vidro – abre 50% 

 

Janela maximar 
opaca 

Figura - 02 
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Foto: 

Figura - 03                                                                                        
Figura – 04    

                                                                                                      Foto: JM Pereira                                                                                                             

Fonte da figura 03: Manual da CDHU - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano.                                      
Fonte da figura 04: Google Street View. Local: Conjunto Habitacional Bom Retiro C. 

 

Desenho Técnico: 

 

  Figura – 03                                                                                   IMPLANTAÇÃO 

Fonte da figura 03: Manual da CDHU – Companhia de Desenvolvimento Habitacional e 
Urbano. 
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          Figura – 04                                                                                          PLANTA 
PAVIMENTO TIPO  

Fonte da figura 04: Manual da CDHU – Companhia de Desenvolvimento Habitacional e 
Urbano. 
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CONJUNTO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL EM SÃO PAULO 

 

Nome do projeto: Bom Retiro D 

Localização: Rua Djalma Dutra, 228, Luz, São Paulo 

Área do terreno: 1368 m² 

Arquiteto: Escritório Benno Perelmutter Arquitetura e Planejamento 

Ano do projeto: 2006 

Ano da conclusão do projeto: 2012 

Fonte: Relatório Geral do programa de atuação em cortiços. Manual da CDHU. 
Disponível em: 
cdhu.sp.gov.br/download/manual/RelatorioGeralProgramaCorticos.pdf. Acesso 
em 22 de mar. 2016. 

 

Descrição: 

São dois blocos de cinco pavimentos implantados perpendiculares à rua, com o 
térreo sem recuo apresentando um belo mosaico desenhado em seu muro 
divisório, representando as antigas edificações ali instaladas anteriormente 
demolidas para a edificação do novo projeto. 

63 apartamentos têm duas tipologias: 59 unidades de um dormitório com 34m² 
e 04 apartamentos com dois dormitórios de 44m². 

 

Implantação: 

 

Fonte foto aérea: GoogleEarth 
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Tipo de janela: 

Janela de correr de                                    Janela Basculante                       
Janela de correr duas                           duas folhas móveis                                                                                       
folhas com bandeira                         

 

 

 

 

 

 

 

 

                Figura - 01                                                       Figura – 02                                                     
Figura - 03 

Fonte das figuras 01, 02 e 03: Disponível em http://catalogodearquitetura.com.br/ 

Fotos: 

 

 

 

 

 

Figura – 04                                                                                      Figura – 05 

Fonte da figura 04: Relatório Geral do Programa de atuação em cortiços. Manual da CDHU. 
Disponível em: cdhu.sp.gov.br/download/manual/RelatorioGeralProgramaCorticos.pdf.  Acesso em 22 de 
mar. 2016.                      Fonte da figura 05: Google   Street View.     Local: conjunto habitacional Bom 
Retiro D.                                                                                                                                                                         
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Desenhos técnicos: 

 

 

   

Figura – 06                                                                                     
Figura – 07    IMPLANTAÇÃO                                                                                  PLANTA 

Fonte das figuras 06 e 07: Relatório Geral do Programa de atuação em cortiços. Manual da 
CDHU. Disponível em: cdhu.sp.gov.br/download/manual/RelatorioGeralProgramaCorticos.pdf.  
Acesso em 22 de mar. 2016.           

 

             

CONJUNTO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL EM SÃO PAULO 

 

Nome do projeto: Comandante Taylor 

Localização: Ipiranga, São Paulo, SP 

Área do terreno: 13.152m² 

Área construída: 29.300m² 

Arquiteto: Piratininga Arquitetos Associados 

Ano do Projeto: 2008 

Ano de conclusão da obra: 2009 

 

Fonte: Piratininga Arquitetos Associados Website. Projetos: Conjunto 
Residencial Comandante Taylor. Disponível em: 
http://www.piratininga.com.br/projeto_comandandetaylor.html. Acesso em 
13jun.2016. 
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Descrição: 

“O conjunto se compõe de 421 unidades habitacionais, com 2 matrizes 
diferentes de planta das unidades e área privativa variável de 48 a 50m². 14 
destas unidades atenderão ao programa especialmente dedicado a idosos que 
vivem sozinhos, com 29m² de área privativa com sala-quarto, banheiro, cozinha 
e área de serviço. ” 

 

 

Tipo de Janela 

Foram identificados quatro tipos de janelas: 

- Janela de duas folhas, de correr; 

- Janela de duas folhas, translúcida e transparente, de correr; 

- Janela de dois módulos, translúcida, basculante; 

- Janela de um módulo, translúcida, basculante. 

 

Fotos: 

 

Figura - 01 
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Figura - 02 

 

 

Figura – 03 

Fonte das figuras 01 a 03: Piratininga Arquitetos Associados Website. Projetos: Conjunto 
Residencial Comandante Taylor. Disponível em: 
http://www.piratininga.com.br/projeto_comandandetaylor.html. Acesso em 13jun.2016. 

Desenho Técnico:  
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Figura – 04 

IMPLANTAÇÃO 

Fonte das figuras 01 a 03: Piratininga Arquitetos Associados Website. Projetos: Conjunto 
Residencial Comandante Taylor. Disponível em: 
http://www.piratininga.com.br/projeto_comandandetaylor.html. Acesso em 13jun.2016. 

 

 

CONJUNTO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL EM SÃO PAULO 

 

Nome do projeto: Corruíras 

Localização: Rua das Corruíras - Vila Campestre, São Paulo - São Paulo 

Área Construção: 21404.0 m2 

Arquiteto: Boldarini Arquitetura e Urbanismo 

Ano da conclusão do projeto: 2011 
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Fonte: RESIDENCIAL CORRUÍRAS / BOLDARINI ARQUITETURA E 
URBANISMO. Disponível em: 
http://www.archdaily.com.br/br/755090/residencial-corruiras-boldarini-
arquitetura-e-urbanismo. Acesso em 17 de maio.2016. 

 

Descrição: 

Este é um conjunto residencial que faz parte das ações da SEHAB, na região 
da Operação Urbana Consorciada da Água Espraiada, atendendo moradores 
da favela local.  

Possui edifícios escalonados, variando entre sete e nove pavimentos, com 
duzentas e quarenta e quatro unidades habitacionais. Foi implantado num 
terreno com bastante declividade, tirando vantagem da vista exterior utilizando 
elementos vazados nos corrimões.  

 

Tipo janela:  

Janela de duas folhas de correr, abre 50%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura - 01 

 

 

 

Fotos: 
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Figura – 02 

 

Figura – 03 

Fonte das figuras 01, 02e 03: RESIDENCIAL CORRUÍRAS / BOLDARINI ARQUITETURA E 
URBANISMO. Disponível em: http://www.archdaily.com.br/br/755090/residencial-corruiras-
boldarini-arquitetura-e-urbanismo. Acesso em 17 de maio.2016. 

 

Desenhos Técnico: 
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IMPLANTAÇÃO 

Figura – 04 

 

PLANTA PAVIMENTO TIPO 

Figura – 05 
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PLANTA APARTAMENTO 

Figura – 06 

 

 

CORTE LONGITUDINAL 

Figura – 07 
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CORTE 

TRANSVERSAL  

Figura – 08 

 

Fonte das figuras 04 a 08: RESIDENCIAL CORRUÍRAS / BOLDARINI ARQUITETURA E 
URBANISMO. Disponível em: http://www.archdaily.com.br/br/755090/residencial-corruiras-
boldarini-arquitetura-e-urbanismo. Acesso em 17 de maio.2016. 

 

 

CONJUNTO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL EM SÃO PAULO 

 

Nome do projeto: Heliópolis 

Localização: Heliópolis, São Paulo 

Área do terreno: 48.209,87 m² 

Área construção: 40.472,01 m² 

Arquiteto: Ruy Ohtake Arquitetura e Urbanismo 

Data de conclusão: 2011 

Fonte: RUY OHTAKE: CENTRO EDUCATIVO-CULTURAL E CONDOMÍNIO 
RESIDENCIAL, SÃO PAULO. Disponível em: 
https://arcoweb.com.br/projetodesign/arquitetura/ruy-ohtake-centro-educativo-
cultural-condominio-residencial-heliopolis-04-04-2012. Acesso em: 11 de 
jun.2016. 
  

Descrição: 
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Esse conjunto habitacional em Heliópolis é conhecido como “redondinhos” 
devido sua forma cilíndrica, Ohtake optou por esse formato pois desejava que 
todas unidades tivessem a mesma vista, que uns não fossem mais 
privilegiados que os outros. 

O conjunto é composto por nove edifícios, onde estes possuem quatro 
pavimentos e dezoito apartamentos por edifício. Cada apartamento possui 50 
m², e o conjunto têm uma área de lazer comum, com playground, área verde 
entre outros. 

Janela: 

Janela duas folhas de correr, com 50% de abertura. 

 

Figura – 01 

 

Fotos: 
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Figura – 02 

 

Figura – 03 

 

Fonte das figuras 01 a 03: RUY OHTAKE: CENTRO EDUCATIVO-CULTURAL E 
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL, SÃO PAULO. Disponível em: 
https://arcoweb.com.br/projetodesign/arquitetura/ruy-ohtake-centro-educativo-cultural-
condominio-residencial-heliopolis-04-04-2012. Acesso em: 11 de jun.2016. 
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Desenhos Técnicos: 

 

PLANTA TIPO 

Figura - 04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAVIMENTO TIPO 

Figura – 05 

Fonte das figuras 03 a 05: RUY OHTAKE: CENTRO EDUCATIVO-CULTURAL E 
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL, SÃO PAULO. Disponível em: 
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https://arcoweb.com.br/projetodesign/arquitetura/ruy-ohtake-centro-educativo-cultural-
condominio-residencial-heliopolis-04-04-2012. Acesso em: 11 de jun.2016. 

 

CONJUNTO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL EM SÃO PAULO 

 

Nome do projeto: Heliópolis – Conjunto G  

Localização: Heliópolis, São Paulo, Brasil 

Área Construção: 31330.0 m² 

Arquiteto: Mario Biselli, Artur Katchborian 

Ano da conclusão do projeto: 2014 

Fonte: SEHAB Heliópolis / Biselli Katchborian Arquitetos. Disponível em: 
http://www.archdaily.com.br/br/625377/sehab-heliopolis-biselli-katchborian-
arquitetos. Acesso em: 01 de jun.2016. 
 

Descrição: 

O SEHAB Heliópolis está inserido dentro do programa de Reurbanização de 
Favelas realizado pela Prefeitura de São Paulo. Este conjunto habitacional 
possui 420 unidades, divididas em duas tipologias.  

Foi implantado em um terreno com uma topografia acidentada, decorrente 
disso os arquitetos buscaram criar acessos por diversos níveis, construindo até 
oito pavimentos sem ser necessário implantar elevadores. Os blocos se 
conectam por meio de passarelas metálicas, e no interior dos blocos está 
localizada a parte de lazer do conjunto habitacional. 

Sua construção se deu utilizando blocos de concreto como alvenaria estrutural, 
e nos pórticos adota se o concreto armado. Este conjunto utiliza as cores 
laranja, azul e amarelo criando um dinamismo a construção sem perder o 
pertencimento do todo. 

 

Tipo de Janela 

Janela duas folhas de correr, com fechamento externo de persiana de alumínio. 
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Figura - 01 

Fotos 

 

Figura –02 



108 
 

 

Figura – 03 

Fonte das figuras 01 a 03: SEHAB Heliópolis / Biselli Katchborian Arquitetos. Disponível em: 
http://www.archdaily.com.br/br/625377/sehab-heliopolis-biselli-katchborian-arquitetos. Acesso 
em: 01 de jun.2016. 

Desenhos Técnicos 
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Esquema de circulação 

Figura – 04 

 

IMPLANTAÇÃO 

Figura – 05 
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PAVIMENTO TIPO 

Figura – 06 

 

 

 

Figura – 07 
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Figura – 08 

 Figura – 09 

 

Fonte das figuras 03 a 09: SEHAB Heliópolis / Biselli Katchborian Arquitetos. Disponível em: 
http://www.archdaily.com.br/br/625377/sehab-heliopolis-biselli-katchborian-arquitetos. Acesso 
em: 01 de jun.2016. 
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CONJUNTO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL EM SÃO PAULO 

 

Nome do projeto: Iguaçu 

Localização: Jabaquara, São Paulo, SP 

Área do terreno: 757m² 

Área construída: 1.278m² 

Arquiteto: Marcelo Suzuki 

Ano do Projeto: 2010 

Ano de conclusão da obra: 2012 

 

Fonte: FRAJNDLICH, Rafael Urano. Em pequeno lote, edifício de habitação 
social com projeto de Marcelo Suzuki começa a redefinir antiga área favelada 
de São Paulo.  Revista AU, ed. 228, 03/2013. 

 

Descrição: 

O projeto possui 17 unidades-tipo + 1 para P.N.E. + 1 destinada a idoso. Todas 
as unidades possuem 50m². As unidades têm dois dormitórios e são 
distribuídas igualmente ao longo de 5 pavimentos, com exceção do térreo, que 
acomoda apenas 3 unidades.  

 

Tipo de Janela 

Foram identificados dois tipos de janelas: 

- Janela de duas folhas de correr com abertura de 50% 

- Janela maximar 
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Fotos: 

 

Figura - 01 

 

 

Figura - 02 
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Figura – 03 

 

 

 

Fonte das figuras 01 a 03: Leonardo Finotti 

Desenhos Técnicos: 
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Figura – 04 - PLANTA E IMPLANTAÇÃO  

 Fonte da figura 04: Marcelo Suzuki. 
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CONJUNTO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL EM SÃO PAULO 

 

Nome do projeto: Jardim Edite 

Localização:  Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini - Itaim Bibi, São Paulo - 
SP, Brasil 

Área: 25714.0 m2 

Arquiteto: MMBB Arquitetos Marta Moreira, Milton Braga e Fernando de Mello 
Franco), H+F Arquitetos (Eduardo Ferroni e Pablo Hereñú). 

Ano do projeto: 2010 

Fonte:  Conjunto Habitacional do Jardim Edite/MMBB Arquitetos 
+H+FArquitetos. Projeto do escritório MMBBArquitetos e +H+FArquitetos. Site 
Archdaily, ago.2013. Disponível em: http://www.archdaily.com.br/br/01-
134091/conjunto-habitacional-do-jardim-edite-slash-mmbb-arquitetos-plus-h-
plus-f-arquitetos. Acesso em: 27 mar.2016. 

 

Descrição: 

Este conjunto tem 252 unidades habitacionais de 50 m², além de conter uma 
creche, uma escola e uma UBS. 

A cobertura desses equipamentos conecta os edifícios habitacionais nas 
quadras, criando locais de convivência neste meio. 

 

Implantação: 

 

Fonte foto aérea: GoogleEarth 
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Tipo de janela: 

                                                                                        Figura – 01 

Foto 01: Nelson Kon                                                                                                                                                      

Fonte da figura 01: Conjunto Habitacional do Jardim Edite/MMBB Arquitetos 
+H+FArquitetos. Projeto do escritório MMBBArquitetos e +H+FArquitetos. Site 
Archdaily, ago.2013. Disponível em: www.archdaily.com.br/br/01-134091/conjunto-
habitacional-do-jardim-edite-slash-mmbb-arquitetos-plus-h-plus-f-
arquitetos/520a11d8e8e44e80d1000048-jardim-edite-social-housing-mmbb-arquitetos-h-f-
arquitetos-photo. Acesso em: 27mar.2016. 

 

Fotos: 

Figura - 02 

Janela basculante translúcida                                                Janela duas folhas de correr, com caixilho de 
alumínio                                                                                                                                                                                    
- abre 50% 
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Foto 02: Nelson Kon                                                                                                                                              
Fonte da figura 02: Conjunto Habitacional do Jardim Edite/MMBB Arquitetos +H+FArquitetos. 
Projeto do escritório MMBBArquitetos e +H+FArquitetos. Site Archdaily, ago.2013. Disponível 
em: www.archdaily.com.br/br/01-134091/conjunto-habitacional-do-jardim-edite-slash-mmbb-
arquitetos-plus-h-plus-f-arquitetos/520a126fe8e44e420d000049-jardim-edite-social-housing-
mmbb-arquitetos-h-f-arquitetos-photo. Acesso em: 27mar.2016.     
            
    

                                   Figura – 
03                                                                                 Figura - 04 

Foto 03 e 04: Nelson Kon                                                                                                                                                      
Fonte das figuras 03 e 04: Conjunto Habitacional do Jardim Edite/MMBB Arquitetos 
+H+FArquitetos. Projeto do escritório MMBBArquitetos e +H+FArquitetos. Site Archdaily, 
ago.2013. Disponível em: www.archdaily.com.br/br/01-134091/conjunto-habitacional-do-jardim-
edite-slash-mmbb-arquitetos-plus-h-plus-f-arquitetos/520a126fe8e44e420d000049-jardim-edite-
social-housing-mmbb-arquitetos-h-f-arquitetos-photo. Acesso em: 27mar.2016.   
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Desenhos Técnicos:  

   

          Figura – 05                                                                                          CORTE DA 
IMPLANTAÇÃO  

  

 

     
  

 

 

 

 

 

 

 

 

        Figura – 06                                                                                                              CORTE 
DO EDIFÍCIO  

 

Fonte da figura 05 e 06: Conjunto Habitacional do Jardim Edite/MMBB Arquitetos 
+H+FArquitetos. Projeto do escritório MMBBArquitetos e +H+FArquitetos. Site Archdaily, 
ago.2013. Disponível em: www.archdaily.com.br/br/01-134091/conjunto-habitacional-do-jardim-
edite-slash-mmbb-arquitetos-plus-h-plus-f-arquitetos/520a12f2e8e44e8d40000046-jardim-edite-
social-housing-mmbb-arquitetos-h-f-arquitetos-longitudinal-section. Acesso em: 27mar.2016. 
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                  Figura – 07                                                                                                              
IMPLANTAÇÃO COM O TÉRREO  

 

                 Figura – 08                                                                                                              
PLANTA COM PAVIMENTO TIPO  

 

Fonte da figura 07e 08: Conjunto Habitacional do Jardim Edite/MMBB Arquitetos 
+H+FArquitetos. Projeto do escritório MMBBArquitetos e +H+FArquitetos. Site Archdaily, 
ago.2013. Disponível em: http://www.archdaily.com.br/br/01-134091/conjunto-habitacional-do-
jardim-edite-slash-mmbb-arquitetos-plus-h-plus-f-arquitetos/520a131de8e44e8d40000049-
jardim-edite-social-housing-mmbb-arquitetos-h-f-arquitetos-buildings-1-3-and-4-type-plan. 
Acesso em: 27mar.2016. 
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CONJUNTO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL EM SÃO PAULO 

 

Nome do projeto: Jardim Olinda  

Localização: Jardim Olinda, São Paulo 

Área da Implantação:  9.300 m² 

Área de intervenção: 117.500 m² 

Arquiteto: Arquitetos Urbanistas S/S   

Data de conclusão: 2008 

Fonte: JARDIM OLINDA. Disponível em: http://www.arq-urb.com/projetos-
arquitetura/projetos-habitacao/jardim-olinda/. Acesso em: 12 de jun.2016. 

 

Descrição: 

O conjunto habitacional Jardim Olinda faz parte do projeto de reurbanização de 
favelas de São Paulo, este além da construção de conjuntos habitacionais foi 
realizado a canalização do córrego e pavimentação das ruas. Este é dividido 
em 684 unidades habitacionais, onde 1780 foram beneficiadas. 

Janela: 

Janela duas folhas de correr. Com abertura de 50%. 

 

Figura – 01 

 

Fotos: 
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Figura – 02 

 

Figura – 03 
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Figura – 04 

 

Figura – 05 

 

Fonte das figuras 01 a 05: JARDIM OLINDA. Disponível em: http://www.arq-urb.com/projetos-
arquitetura/projetos-habitacao/jardim-olinda/. Acesso em: 12 de jun.2016. 
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CONJUNTO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL EM SÃO PAULO 

 

Nome do projeto: João Cândido  

Localização: Taboão da Serra, São Paulo 

Arquiteto: Vulca Engenharia 

Ano do projeto: 2012 

Ano da conclusão do projeto: 2014 

 

Fonte:  

 Vulga Engenharia. Disponível em: < http://vulcanengenharia.com.br/galeria-de-
imagens.html>. Acesso em: 14 junho.2016. 

Portal Brasil. Disponível em: < 
http://www.brasil.gov.br/infraestrutura/2014/12/familias-de-taboao-da-serra-sp-
recebem-moradias-do-mcmv>. Acesso em: 14 junho.2016. 

 

Descrição: 

O conjunto possui apartamentos de 3 e 4 quartos, variando entre 54m² e 63m² 

Total de 1.100 unidades 

 

Tipo de janela: 

Janela duas folhas de correr, com abertura de 50% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura - 01 

 Foto: Luiza Sigulem 



125 
 

Fonte da foto 01: Revista Brasileiros. Disponível em: < 
http://brasileiros.com.br/2015/01/conquista-teto/>. Acesso em: 14 de junho de 2016. 

Fotos: 

 

Figura – 02 

Foto: GIHABSP/CAIXA. Fonte da figura 02: Agência Caixa. Disponível em: < 
http://www20.caixa.gov.br/Paginas/Noticias/Noticia/Default.aspx?newsID=1823>. Acesso em: 
14 de junho de 2016. 
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Desenhos técnicos: 

 

Figura - 03 
IMPLANTAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura - 04 
ELEVAÇÃO 

 

Fonte das figuras 01 e 02: Vulca Engenharia. Disponível em: 
<http://vulcanengenharia.com.br/galeria-de-imagens.html>. Acesso em: 14 de junho de 2016. 
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CONJUNTO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL EM SÃO PAULO 

 

Nome do projeto: Mooca A 

Localização: Rua da Mooca x R. Pires de Campos, bairro Mooca, São Paulo 

Arquiteto: Escritório Paulo Faccio e Pedro Dias Arquitetos 

Ano do projeto: 2003 

Ano da conclusão do projeto: 2009 

Fonte: Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano - CDHU. 
Relatório Geral do Programa de Atuação em Cortiços. P. 50. Maio/2012. 
Disponível em: 
http://www.cdhu.sp.gov.br/download/manual/RelatorioGeralProgramaCorticos.p
df. Acesso em 22/03/2016. 

Descrição: 

O conjunto contém 3 edificações de 10 pavimentos cada, com 238 
apartamentos no total. Desses, 160 possuem tipologia de um dormitório e área 
de 35m², e 78 possuem tipologia de dois dormitórios com 44m² de área. 

 

 

Implantação: 

 

Fonte foto aérea: GoogleEarth 
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Tipo de janela: 

    Janela de duas folhas, de correr,                     Janela de quatro folhas, de 
correr, com bandeira                                                                                                             
translúcida e transparente – abre 50%.                        
translúcida e transparente – abre 50%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Figura - 01                                                                                   Figura – 02 

 

Fonte da figura 01: Disponível em cec.com.br.                                                                                                        
Fonte da figura 02: Disponível em casasbahias.com.br 

 

    Janela de duas folhas, de correr,                                                 Janela de 
uma folha, basculante translúcida e transparente – abre 50%.                                                          
e translúcida.                                                               

 

 

 

 

 

 

 

                Figura - 03                                                                                  Figura – 04 

Fonte da figura 03: Disponível em leroymerlin.com.br.                                                                                                        
Fonte da figura 04: Disponível em esquadriasdealuminio.com.br 
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Fotos: 

 

                                           Figura - 05                                                                                
Figura – 06                                                                                                               

                                    Foto 05: Clovis Deangelo                                                          Foto 06: 
Sérgio Andrade 

Fonte das figuras 05 e 06: Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano - CDHU. 
Relatório Geral do Programa de Atuação em Cortiços. P. 50. Maio/2012. Disponível em: 
http://www.cdhu.sp.gov.br/download/manual/RelatorioGeralProgramaCorticos.pdf. Acesso em 
22/03/2016. 

Desenhos Técnicos: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Figura – 07 

PLANTA PAVIMENTO TIPO 

 

Fonte da figura 07: Manual da CDHU – Companhia de Desenvolvimento Habitacional e 
Urbano. 
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CONJUNTO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL EM SÃO PAULO 

 

Nome do projeto: Mooca B e C 

Localização: Rua Dr. Fonn, 235, bairro Mooca, São Paulo/SP 

Área edificada: 2540m² 

Arquiteto: Luiz Cutait Arq. E Urbanismo Ltda.  

Ano do projeto: 2002 

Ano da conclusão do projeto: 2005 

Fonte: Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano - CDHU. 
Relatório Geral do Programa de Atuação em Cortiços. P. 51. Maio/2012. 
Disponível em: < 
http://www.cdhu.sp.gov.br/download/manual/RelatorioGeralProgramaCorticos.p
df>. Acesso em 22mar.2016. 

Descrição: 

Mooca B e C são dois empreendimentos paralelos um ao outro (10 e 16 
pavimentos, respectivamente). Juntos, possuem 268 apartamentos de dois 
dormitórios com, em média de 58m².  

Implantação: 

 

 

Fonte foto aérea: GoogleEarth 
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Tipo de Janela:  

    Janela de duas folhas, de correr,                     Janela de quatro folhas, de 
correr, com bandeira                                                                                                             
translúcida e transparente – abre 50%.                        translúcida e 
transparente – abre 50%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Figura - 01                                                                                   Figura – 02 

Fonte da figura 01: Disponível em cec.com.br.                                                                                                        
Fonte da figura 02: Disponível em casasbahias.com.br 

 

 

    Janela de duas folhas, de correr,                                                 Janela de 
uma folha, basculante translúcida e transparente – abre 50%.                                                          
e translúcida.                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

                Figura - 03                                                                                  Figura – 04 
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Fonte da figura 03: Disponível em leroymerlin.com.br.                                                                                                        
Fonte da figura 04: Disponível em esquadriasdealuminio.com.br 

Foto: 

 

Figura – 05 

Fonte da figura 05: Google Street View. Local: Conjunto Habitacional Mooca B e C. 

 

 

 

Desenho Técnico: 

 

 

 Figura – 06 

PLANTA PAVIMENTO TIPO. 

Fonte da figura 06: Manual da CDHU – Companhia de Desenvolvimento Habitacional e 
Urbano. 
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CONJUNTO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL EM SÃO PAULO 

 

Nome do projeto: Pari D 

Localização: Rua Canindé, 306, bairro Canindé, São Paulo/SP 

Arquiteto: Paulo Faccio e Pedro Dias Arquitetos 

Ano do projeto: 2003 

Ano da conclusão do projeto: 2008 

Fonte: Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano - CDHU. 
Relatório Geral do Programa de Atuação em Cortiços. P. 53. Maio/2012. 
Disponível em: 
http://www.cdhu.sp.gov.br/download/manual/RelatorioGeralProgramaCorticos.p
df. Acesso em 22mar2016. 

 

Descrição: 

O projeto possui 42 apartamentos cuja tipologia e dimensão são variados: 16 
quitinetes de 37m², 13 apartamentos de 1 dormitório com 52m³ e 13 
apartamentos com dois dormitórios e área de 76m².  

 

Implantação: 

 

Fonte foto aérea: GoogleEarth 
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Tipo de Janela: 

    Janela de duas folhas, de correr,                          Janela de duas folhas, de 
correr, translúcida          translúcida e transparente – abre 50%.                                 
e transparente – abre 50%. 

 

 

 

 

 

 

 

                 Figura - 01                                                                                   Figura 
– 02 

Fonte da figura 01: Disponível em cec.com.br.                                                                                                        
Fonte da figura 02: Disponível em leroymerlin.com.br 

 

Fotos: 

 

Figura – 03 

 



135 
 

 

Fonte da figura 03: Google Street View. Local: Conjunto Habitacional Pari D. 

Desenho Técnico: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Figura – 04 

PLANTA PAVIEMNTO TIPO. 

Fonte da figura 04: Manual da CDHU- Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano. 
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CONJUNTO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL EM SÃO PAULO 

 

Nome do projeto: Pari F 

Localização: Rua Hanemann, 157, São Paulo 

 

Área terreno: 390 m²  

Arquiteto: VD Arquitetura ltda (Vera domschke) 

Ano do projeto: 2003 - 2006 

Fonte: Projeto do Conjunto Habitacional Pari F. Projeto do escritório VD 
Arquitetura ltda. Disponível em: http://cargocollective.com/vdarquitetura/edificio-
CDHU-pari. Acesso em: 27 mar.2016. 

 

Descrição: 

Este projeto é um paralelepípedo, contém três tipologias de apartamentos. A 
primeira tem 35 m², o segundo tem 53m²e por fim dois apartamentos com 65 
m². 

O acesso vertical ocorre por escadas e passarelas, é uma tipologia lamina. 

Atende normas de sustentabilidade sugeridas pela PAC. 

 

Implantação: 

 

Fonte foto aérea: GoogleEarth 
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Tipo de Janela: 

 

 

 

 

 

                                Figura – 01                                                                                      Figura 
- 02 

Fonte das figuras 01 e 02: Projeto do Conjunto Habitacional Pari F. Projeto do escritório VD 
Arquitetura ltda. Disponível em: 
http://cargocollective.com/vdarquitetura/edificio-
CDHU-pari. Acesso em: 27 mar.2016. 

 

Fotos: 

 

                                Figura – 03                                                                                     
Figura - 04 

 

 

Fotos 03 e 04: Lauro Rocha 

Fonte das figuras 03 e 04: Projeto do Conjunto Habitacional Pari F. Projeto do escritório VD 
Arquitetura ltda. Disponível em: http://cargocollective.com/vdarquitetura/edificio-CDHU-pari. 
Acesso em: 27 mar.2016. 

Janela maximar translúcida, com duas folhas e com caixilho 
de alumínio. Nota se também uma parte de vidro fixo 
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                                Figura – 05                                                                                     Figura 
- 06 

Fotos 05 e 06: Lauro Rocha 

Fonte das figuras 05 e 06: Projeto do Conjunto Habitacional Pari F. Projeto do escritório VD 
Arquitetura ltda. Disponível em: http://cargocollective.com/vdarquitetura/edificio-CDHU-pari. 
Acesso em: 27 mar.2016. 

Desenhos Técnicos: 

Figura – 07 

IMPLANTAÇÃO 
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Fonte da figura 07: Projeto do Conjunto Habitacional Pari F. Projeto do escritório VD 
Arquitetura ltda. Disponível em: http://cargocollective.com/vdarquitetura/edificio-CDHU-pari. 
Acesso em: 27 mar.2016. 

 

Figura – 08 

PLANTA COM PAVIMENTO TIPO 

Fonte da figura 08: Projeto do Conjunto Habitacional Pari F. Projeto do escritório VD 
Arquitetura ltda. Disponível em: http://cargocollective.com/vdarquitetura/edificio-CDHU-pari. 
Acesso em: 27 mar.2016. 

 

 

 

Figura – 09 
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CORTE LONGITUDINAL 

Fonte da figura 09: Projeto do Conjunto Habitacional Pari F. Projeto do escritório VD 
Arquitetura ltda. Disponível em: http://cargocollective.com/vdarquitetura/edificio-CDHU-pari. 
Acesso em: 27 mar.2016. 

 

Figura – 10 

CORTE TRANSVERSAL 

Fonte da figura 10: Projeto do Conjunto Habitacional Pari F. Projeto do escritório VD 
Arquitetura ltda. Disponível em: http://cargocollective.com/vdarquitetura/edificio-CDHU-pari. 
Acesso em: 27 mar.2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



141 
 

CONJUNTO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL EM SÃO PAULO 

 

Nome do projeto: Pari G 

Localização: Rua Canindé, 503, bairro Canindé, São Paulo/SP 

Arquiteto: Paulo Faccio e Pedro Dias Arquitetos 

Ano do projeto: 2003 

Ano da conclusão do projeto: 2008 

Fonte: Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano - CDHU. 
Relatório Geral do Programa de Atuação em Cortiços. P. 56. Maio/2012. 
Disponível em: 
www.cdhu.sp.gov.br/download/manual/RelatorioGeralProgramaCorticos.pdf. 
Acesso em 22mar.2016. 

 

Descrição: 

O projeto possui no total 26 apartamentos com 3 tipologias: 5 quitinetes de 
40m², 13 apartamentos de 1 dormitório com 54m², e 8 apartamentos com 2 
dormitórios de 77m². Não é intensamente verticalizado, apresentando apenas 
térreo e mais quatro pavimentos. 

 

 

Implantação: 

 

Fonte da foto aérea: GoogleEarth 
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Tipo de Janela: 

 

    Janela de duas folhas, de correr,                          Janela de duas folhas, de 
correr, translúcida          translúcida e transparente – abre 50%.                                 
e transparente – abre 50%. 

 

 

 

 

 

 

 

                 Figura - 01                                                                                   Figura 
– 02 

Fonte da figura 01: Disponível em cec.com.br.                                                                                                        
Fonte da figura 02: Disponível em leroymerlin.com.br 
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Foto: 

 

                                       Figura - 03                                                                                   
Figura – 04 

Foto 03: Grupo TUV Rheinland  

Fonte das figuras 03 e 04: Manual da CDHU –Companhia de Desenvolvimento Habitacional e 
Urbano. 

 

Desenho Técnico: 

 

Figura – 05 

PLANTA PAVIMENTO TIPO 

Fonte da figura 05: Manual da CDHU- Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano. 
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CONJUNTO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL EM SÃO PAULO 

 

Nome do projeto: Parque Novo Santo Amaro V 

Localização: Santo Amaro, São Paulo, SP 

Área do terreno: 21.900m² 

Área construída: 14.674,3m² 

Arquiteto:  Vigliecca e Associados 

Ano do Projeto: 2009 

Ano de conclusão da obra: 2012 

 

Fonte: Vigliecca&Associados Website. Projetos: Parque Novo Santo Amaro V. 
Disponível em: http://www.vigliecca.com.br/pt-BR/projects/parque-novo-santo-
amaro-v#memorial. Acesso em 13jun.2016. 

Descrição: 

O projeto possui 201 unidades habitacionais, com 11 tipologias diferentes, com 
áreas variáveis entre 52 e 76m². 

Tipo de Janela 

Foram identificados três tipos de janela: 

- Janela de duas folhas, translúcida e transparente, de correr. 

- Janela de um módulo, translúcida, basculante. 

- Janela de dois módulos, translucida e transparente, basculante. 

 

F  

 

Figura - 01 
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Figura - 02 

 

Figura - 03 

 

 

Figura – 04 
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Croqui: 

 

Figura - 05 

 

 

Fonte das figuras 01 a 05: Vigliecca&Associados Website. Projetos: Parque Novo Santo Amaro V. 
Disponível em: http://www.vigliecca.com.br/pt-BR/projects/parque-novo-santo-amaro-
v#memorial. Acesso em 13jun.2016. 

 

 

CONJUNTO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL EM SÃO PAULO 

 

Nome do projeto: Portal Dom Bosco 

Localização: Itaquera, São Paulo, SP 

Fonte: Portal do Governo do Estado de São Paulo.  Alckmin entrega 120 apartamentos 
da CDHU na Zona Leste da capital. Disponível em: 
saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/lefotos.php?id=8415. Acesso em 17maio.2016. 

 

Descrição: 
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“Os apartamentos possuem 51,17m² de área construída, 2 dormitórios, sala, cozinha, 
banheiro e área de serviço. Há revestimento cerâmico no piso da cozinha e do 
banheiro.” 

 

Tipo de Janela 

Foram identificados quatro tipos de janela: 

- Janela de duas folhas, de correr; 

- Janela de duas folhas, translúcida e transparente, de correr; 

- Janela de quatro folhas, translúcida e transparente, de correr; 

- Janela de cinco folhas, translucida e transparente, basculante. 

 

Fotos: 

 

Figura – 01 

 

 

Fonte figura 01: Cris Castello Branco/CDHU 
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Figura – 02 

 

 

Fonte figura 02: Cris Castello Branco/CDHU 
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CONJUNTO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL EM SÃO PAULO 

 

Nome do projeto: Real Parque 

Localização: Real Parque, distrito Morumbi, São Paulo 

Área do terreno: 36.340 m² 

Área Construção: 79.355 m² 

Arquiteto: Escritório Paulistano de Arquitetura - Eduardo Colonelli e Sehab - 
Geni Sugai (Sehab/Habi-Sul) e Jeferson Diniz (Sehab/Habi-3) 

Ano do projeto: 2008 

Ano da conclusão do projeto: 2012 

Fonte: FLORESTA, Cleide. Conjunto Habitacional Real Parque, em São Paulo, 
reformula área de 44.500 mil m² e inclui infraestrutura de serviço e creche. 
Projeto do Escritório Paulistano de Arquitetura. Revista Arquitetura e 
Urbanismo, edição de 228, março de 2013. São Paulo: editora Pini. Disponível 
em: au.pini.com.br/arquitetura-urbanismo/228/conjunto-habitacional-real-
parque-em-sao-paulo-reformula-area-de-279015-1.aspx. Acesso em: 22 de 
mar.2016. 

 

Descrição: 

Esta CDHU é composta por onze condomínios da tipologia lâmina. Há uma 
ligação entre os conjuntos por meio de passarelas que saem da rua e, ao 
chegarem aos edifícios, integram-se às varandas de circulação dos pavimentos 
intercalados. 

Os prédios possuem ao máximo nove pavimentos, mesmo sem ter elevadores. 
Isso porque, o relevo local possibilitou a criação de um acesso (por meio de 
rampa) a partir do nível da rua que leva chega em um andar intermediário do 
edifício, instalado no quarto pavimento.  

Este conjunto possui plantas diferentes internamente, porém todas as unidades 
possuem 55m² e são compostos por duas varandas, que beneficiam a 
ventilação cruzada. 
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Implantação: 

 

Fonte foto aérea: GoogleEarth 

 

 

Tipo de janela: 

Possui dois tipos de janela: Maximar e com duas folhas de correr (abre 50%), 
ambas são translúcidas e com caixilho de alumínio. 

 

Figura – 01 
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Fonte da figura 01: Conjunto Habitacional Real Parque, em São Paulo, reformula área de 
44.500 mil m² e inclui infraestrutura de serviço e creche. Projeto do Escritório Paulistano de 
Arquitetura. Revista Arquitetura e Urbanismo, edição de 228, março de 2013. São Paulo: 
editora Pini. Disponível em: au.pini.com.br/au/solucoes/galeria.aspx?gid=3840. Acesso em: 22 
de mar.2016. 

 

Fotos: 

                        Figura – 02                                                                                     Figura - 03 

Fotos 02 e 03: Pedro Vannuchi 

Fonte das figuras 02 e 03: Conjunto Habitacional Real Parque, em São Paulo, 
reformula área de 44.500 mil m² e inclui infraestrutura de serviço e creche. 
Projeto do Escritório Paulistano de Arquitetura. Revista Arquitetura e 
Urbanismo, edição de 228, março de 2013. São Paulo: editora Pini. Disponível 
em: au.pini.com.br/au/solucoes/galeria.aspx?gid=3840. Acesso em: 22 de 
mar.2016. 

 

                        Figura – 04                                                                                     Figura - 05 

Fotos 04 e 05: Pedro Vannuchi 
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Fonte das figuras 04 e 05: Conjunto Habitacional Real Parque, em São Paulo, 
reformula área de 44.500 mil m² e inclui infraestrutura de serviço e creche. 
Projeto do Escritório Paulistano de Arquitetura. Revista Arquitetura e 
Urbanismo, edição de 228, março de 2013. São Paulo: editora Pini. Disponível 
em: au.pini.com.br/au/solucoes/galeria.aspx?gid=3840. Acesso em: 22 de 
mar.2016. 

Desenhos Técnicos: 

 

           Figura – 06  

         IMPLANTAÇÃO 

 

                                Figura – 07    

  PLANTAS TIPO 
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Fonte das figuras 06 e 07: Conjunto Habitacional Real Parque, em São Paulo, 
reformula área de 44.500 mil m² e inclui infraestrutura de serviço e creche. 
Projeto do Escritório Paulistano de Arquitetura. Revista Arquitetura e 
Urbanismo, edição de 228, março de 2013. São Paulo: editora Pini. Disponível 
em: http://au.pini.com.br/au/solucoes/galeria.aspx?gid=3841. Acesso em: 22 de 
mar.2016. 

 

Figura – 08 

  PLANTAS TIPO 

 

Figura – 09 
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CORTES DO CONJUNTO 

Fonte das figuras 08 e 09: Conjunto Habitacional Real Parque, em São Paulo, reformula área 
de 44.500 mil m² e inclui infraestrutura de serviço e creche. Projeto do Escritório Paulistano de 
Arquitetura. Revista Arquitetura e Urbanismo, edição de 228, março de 2013. São Paulo: 
editora Pini. Disponível em: http://au.pini.com.br/au/solucoes/galeria.aspx?gid=3841. Acesso 
em: 22 de mar.2016. 

 

CONJUNTO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL EM SÃO PAULO 

Nome do projeto: Rubens Lara 

Localização: Cubatão, São Paulo 

Área do terreno: 197.456,04 m² 
Área Construção: 140.503,80 m² 

Arquiteto:  Levisky Arquitetos Associados e Eduardo Martins Ferreira Arquitetos 

Ano do projeto: 2007 

Ano da conclusão do projeto: 2012 

Fonte: PITA, Mariana. Planejamento urbanístico, equipamentos públicos, 
variedade de tipologias e soluções técnicas e de infraestrutura para minimizar o 
impacto ambiental são os diferenciais de conjunto residencial popular 
construído em Cubatão (SP). Projeto do levisky Arquitetos Associados e 
Eduardo Martins Ferreira Arquitetos. Revista Arquitetura e Urbanismo, edição 
08, setembro de 2011. São Paulo: Editora Pini. Disponível em: 
http://infraestruturaurbana.pini.com.br/solucoes-tecnicas/8/bairro-popular-
planejamento-urbanistico-equipamentos-publicos-variedade-de-tipologias-
239349-1.aspx. Acesso: 12abr.2016. 

Descrição: 

Este conjunto habitacional teve como principal função abrigar 1,840 famílias 
retiradas da Serra do Mar, uma vez que, essa é uma área de proteção 
ambiental e de risco. 

Este projeto conecta os bairros Jardim São Luís e Jardim Casqueiro, por meio 
das suas principais avenidas. 

Um diferencial do projeto são as plantas, estas possuem 64 m² ao invés do 
convencional 45 m². 

Implantação: 
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Fonte foto aérea: GoogleEarth 

 

Tipo Janela: 

As janelas têm quatro folhas de correr (tanto de vidro como de veneziana) nos 
dormitórios, já na sala as janelas têm 2,0 metros por 1,20m, fugindo do 
tradicional.  

 

 

 

 

 

Figura – 01 

Fonte da figura 01: PITA, Mariana. Planejamento urbanístico, equipamentos públicos, 
variedade de tipologias e soluções técnicas e de infraestrutura para minimizar o impacto 
ambiental são os diferenciais de conjunto residencial popular construído em Cubatão (SP). 
Projeto do levisky Arquitetos Associados e Eduardo Martins Ferreira Arquitetos. Revista 
Arquitetura e Urbanismo, edição 08, setembro de 2011. São Paulo: Editora Pini. Disponível em: 
http://infraestruturaurbana.pini.com.br/solucoes-tecnicas/8/bairro-popular-planejamento-
urbanistico-equipamentos-publicos-variedade-de-tipologias-239349-1.aspx. Acesso: 
12abr.2016. 

 

Fotos: 
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                                                  Figura – 02                                                                           
Figura – 03 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Figura – 04 

 

Fonte das figuras 02, 03, 04: PITA, Mariana. Planejamento urbanístico, equipamentos públicos, 
variedade de tipologias e soluções técnicas e de infraestrutura para minimizar o impacto 
ambiental são os diferenciais de conjunto residencial popular construído em Cubatão (SP). 
Projeto do levisky Arquitetos Associados e Eduardo Martins Ferreira Arquitetos. Revista 
Arquitetura e Urbanismo, edição 08, setembro de 2011. São Paulo: Editora Pini. Disponível em: 
http://infraestruturaurbana.pini.com.br/solucoes-tecnicas/8/bairro-popular-planejamento-
urbanistico-equipamentos-publicos-variedade-de-tipologias-239349-1.aspx. Acesso: 
12abr.2016. 
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Desenhos Técnicos: 

 

Figura -05  

IMPLANTAÇÃO 

 

 

Fonte das figuras 02, 03, 04: PITA, Mariana. Planejamento urbanístico, equipamentos públicos, 
variedade de tipologias e soluções técnicas e de infraestrutura para minimizar o impacto 
ambiental são os diferenciais de conjunto residencial popular construído em Cubatão (SP). 
Projeto do levisky Arquitetos Associados e Eduardo Martins Ferreira Arquitetos. Revista 
Arquitetura e Urbanismo, edição 08, setembro de 2011. São Paulo: Editora Pini. Disponível em: 
http://infraestruturaurbana.pini.com.br/solucoes-tecnicas/8/bairro-popular-planejamento-
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urbanistico-equipamentos-publicos-variedade-de-tipologias-239349-1.aspx. Acesso: 
12abr.2016. 

 

Figura - 06 

Fonte das figuras 02, 03, 04: PITA, Mariana. Planejamento urbanístico, equipamentos públicos, 
variedade de tipologias e soluções técnicas e de infraestrutura para minimizar o impacto 
ambiental são os diferenciais de conjunto residencial popular construído em Cubatão (SP). 
Projeto do levisky Arquitetos Associados e Eduardo Martins Ferreira Arquitetos. Revista 
Arquitetura e Urbanismo, edição 08, setembro de 2011. São Paulo: Editora Pini. Disponível em: 



159 
 

http://infraestruturaurbana.pini.com.br/solucoes-tecnicas/8/bairro-popular-planejamento-
urbanistico-equipamentos-publicos-variedade-de-tipologias-239349-1.aspx. Acesso: 
12abr.2016. 

 

 

CONJUNTO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL EM SÃO PAULO 

 

Nome do projeto: São Marcos 

Localização: Baviera, São Paulo 

Fonte:  Cidade de Embu das Artes. Disponível em: 
http://www.embudasartes.sp.gov.br/noticia/ver/6588 >. Acesso em: 14 
junho.2016. 

 

Tipo de janela: 

Janela Maximar, e duas folhas de correr com abertura de 50% 

 

Figura - 01 

Foto: Sandra Martins 
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Fonte da foto 01: Cidade de Embu das Artes. Disponível em: < 
http://embudasartes.sp.gov.br/noticia/ver/5062>. Acesso em: 14 de junho de 2016. 

Fotos: 

 

Figura - 02 

 

 Figura - 03  

Fonte da foto 02 e 03: Cidade de Embu das Artes. Disponível em: 
http://www.embudasartes.sp.gov.br/noticia/ver/6588>. Acesso em: 14 de junho de 2016. 
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CONJUNTO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL EM SÃO PAULO 

Nome do projeto: Silvio Baccarelli 

Localização: Heliópolis, São Paulo, SP 

Área do terreno: 11.466m² 

Área construída: 13.950m² 

Arquiteto: Vigliecca & Associados 

Ano do Projeto: 2010 

Ano de conclusão da obra: 2013 

Fonte: Vigliecca&Associados website. Urbanização de Heliópolis Gleba H. Disponível em: 
http://www.vigliecca.com.br/pt-BR/projects/heliopolis-urbanization-glebe-
h#tech_chart. Acesso:  em 10.jun.2016. 

Descrição: 

“Optou-se por edifícios baixos, de diversas tipologias, de no máximo cinco andares, a 
fim de gerar uma relação amigável com os pré-existentes e a vizinhança. Ao todo, foram 
criadas 200 unidades, de 50 metros quadrados e dois dormitórios cada. ” 

 

Tipo de Janela 

Foram identificados quatro tipos de janela: 

- Janela com 4 módulos (um maior que os outros três), translúcida e transparente, 
basculante; 

- Janela com 2 módulos (um maior que o outro), translúcida, basculante; 

- Janela de um módulo, translúcida, basculante; 

- Janela de dois módulos, translucida e transparente, basculante. 
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Fotos: 

Figura - 01 

 

Figura - 02 
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Figura - 03 

 

Desenho Técnico: 

 

Figura – 04 

IMPLANTAÇÃO 

 

Fonte das figuras 01 a 04: Vigliecca&Associados website. Urbanização de Heliópolis Gleba H. Disponível 
em: http://www.vigliecca.com.br/pt-BR/projects/heliopolis-urbanization-glebe-h#tech_chart. Acesso:  em 
10.jun.2016. 
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CONJUNTO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL EM SÃO PAULO 

 

Nome do projeto: Vila dos Idosos (COHAB) 

Localização: Bairro do Pari, São Paulo 

Área Construção: 8.290 m² 

Arquiteto: Vigliecca&Associados 

Ano início da construção: 2003 

Ano da conclusão do projeto: 2007 

Fonte: VILA DOS IDOSOS. VIGLIECCA&ASSOCIADOS. Disponível em: 
www.vigliecca.com.br/pt-BR/projects/elderly-housing. Acesso em: 12 de 
jun.2016. 

Descrição: 

A Vila dos Idosos faz parte do projeto Morar no Centro da COHAB, este possui 
145 unidades divididas em 88 espaços de 30 m² e 57 apartamentos de 42 m². 
Além disso, possui espaço de lazer como salão comunitário, quadra de bocha, 
sala de TV entre outros. 

O conjunto é resolvido em quatro pavimentos, com a circulação vertical 
concentrada, contendo escadas e elevadores. O diferencial do conjunto é que 
possui unidades habitacionais adaptadas para deficientes físicos.  

Foi implantado em um terreno que possui frente para três ruas, projetado 
pensando na questão da insolação e acessibilidade. 

 

Janela:  

Janela duas folhas de correr, com abertura de 50%. 
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                             Figura - 01 

 

 

Fotos: 

 

Figura -02 

 

 

Figura - 03 
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Fonte das figuras 01 a 03: VILA DOS IDOSOS. VIGLIECCA&ASSOCIADOS. Disponível em: 
www.vigliecca.com.br/pt-BR/projects/elderly-housing. Acesso em: 12 de jun.2016. 

Desenhos Técnicos: 

 

IMPLANTAÇÃO 
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Figura – 04 

PAVIMENTO TIPO 

Figura - 05 

 

PLANTAS TIPO 
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Figura – 06 

 

 

ELEVAÇÃ0 

Figura – 07 

 

Fonte das figuras 03 a 07: VILA DOS IDOSOS. VIGLIECCA&ASSOCIADOS. Disponível em: 
www.vigliecca.com.br/pt-BR/projects/elderly-housing. Acesso em: 12 de jun.2016. 

 

 

CONJUNTO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL EM SÃO PAULO 

Nome do projeto: Vila União da Juta 

Localização: Fazenda da Juta, São Mateus, São Paulo  

Área do terreno:  49.909,55 m² 

Área Construção:  32.033,14 m² 

Arquiteto: Érica Diogo, João Marcos de A. Lopes, Mário Luís Braga e Wagner 
Germano 

Ano do projeto: 1992 

Ano da conclusão do projeto:  1998 

Fonte:  
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Conjuntos Rdenciais para CDHU. Disponível em: 
<http://www.satorunagai.com.br/projetos/residencial/cdhu.htm>.  Acesso em: 29 
de mar.2016. 

IKUTA, F. M. Processo de Produção Habitacional: Análise do Conjunto 
Habitacional Vila União da Juta (São Paulo/SP)/Fabrícia Mitiko Ikuta; orientador 
Prof. Dr. João Marcos de Almeida Lopes. São Carlos, 2013. Disponível em 
http://docplayer.com.br/6005992-Processo-de-producao-habitacional-analise-
do-conjunto-habitacional-vila-uniao-da-juta-sao-paulo-sp-fabricia-mitiko-
ikuta.html. Acesso em: 29 de mar 2016. 

 

Descrição: 

Condomínio possui edifícios habitacionais, centro comunitário, creche, padaria 
comunitária e a sede da Associação de Moradores; 

Total de 160 unidades, dispostas em 20 blocos, agrupados em 3 blocos; 

São três tipologias de apartamentos que variam na área de 60 m². 

 

Tipo de janela:  

  

 

 

 

 

 

 

 

                           Figura - 01                                                                                   
Figura – 02                             Fonte das figuras 01 e 
02: Manual da CDHU –Companhia de 
Desenvolvimento Habitacional e Urbano. 

Janela duas folhas de correr, de 
alumínio e vidro – abre 50%. 

 Janela Basculante opaca 
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Fotos: 

                                        Figura - 03                                                                                   Figura 
– 04 

Foto 03 e 04: Nelson Kon  

Fonte das figuras 03 e 04: Manual da CDHU –Companhia de Desenvolvimento Habitacional e 
Urbano. 

 

 

Desenhos técnicos: 

 

                                   Figura – 05                                                                                                                 
IMPLANTAÇÃO 

Fonte da figura 05: Usina CTAH 
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                                   Figura – 06                                                                                                              
PLANTA TIPO COM APARTAMENTOS 

Fonte da figura 06: Usina CTAH 

 

                               

                    Figura – 07                                                                                                            
PLANTA TIPOLOGIA 01 

Fonte da figura 07: Usina CTAH 
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                    Figura – 08                                                                                                            
PLANTA TIPOLOGIA 02 

Fonte da figura 08: Usina CTAH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Figura – 
09                                                                                                             
PLANTA TIPOLOGIA 03 

Fonte da figura 09: Usina CTAH 
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FICHA TÉCNICA – CDHU EM SÃO PAULO 

 

Nome do projeto: Vitotoma Mastroroza 

Localização: São Matheus, Zona Leste, São Paulo 

Área Urbanizada: 23.150 m² 

Data início: julho de 2005 

Fonte: VITOTOMA MASTROROZA: SEHAB FINALIZA PROJETO DE 
URBANIZAÇÃO EM SÃO MATEUS. Disponível em: 
www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/habitacao/noticias/?p=3968. 
Acesso em: 10 de jun.2016. 

 

Descrição: 

Esse conjunto faz parte do projeto de reurbanização de favelas, antigamente 
compunha a favela do Tietê, chamada Vitotoma Mastroroza. O projeto da 
Sehab é composto por 118 unidades habitacionais, onde 56 são prédios e 62 
casas germinadas sobrepostas. 

Vitotoma Mastroroza é um projeto composto não só por unidades habitacionais, 
mas também por um projeto urbano. Foi realizado a pavimentação das ruas, 
colocada iluminação pública e áreas de lazer (quadras e playground), 
implantação de rede de esgoto e melhoria de moradias existentes. Dessa 
forma, o projeto beneficiou aproximadamente 255 famílias e eliminou o risco 
que havia na região. 

Os conjuntos habitacionais se diferenciam pelas cores, essas foram escolhidas 
por meio de um estudo cromático em conjunto com os moradores. As casas 
possuem uma área de 45,32 m² e os apartamentos 43,36 m², ambos são 
compostos por sala, cozinha, área de serviço, banheiro e dois dormitórios. 

Janela: 

Janela de duas folhas de correr de alumínio. 
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Fotos: 

 

Conjunto Verticalizado  

Figura - 02 

 

Conjunto de casas germinadas sobrepostas 

Figura - 03 

 

Figura – 04 
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Figura - 05 

 

Fonte das figuras 01 a 05: SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO. Disponível em: 
http://ww2.prefeitura.sp.gov.br/albumdefotos/habitacao/2007/vitotoma_mastroroza/?i=8&l=S%E
3o%20118%20novas%20unidades%20constru%EDdas,%20sendo%2062%20casas%20sobrep
ostas%20e%2056%20unidades%20verticalizadas. Acesso em: 10 de jun.2016. 

OBSERVAÇÕES DAS FICHAS: 

Ao analisar os conjuntos habitacionais acima estudados por meio de seus 
dados, fotografias e desenhos técnicos, pode se constatar que os modelos de 
implantação e planta se assemelham. Da mesma maneira que as janelas dos 
cômodos possuem um tamanho padrão, que busca respeitar as normas de 
iluminação natural estabelecidas. 

Alguns conjuntos possuem as janelas coladas na parede, como as tipologias: 
Conjunto Habitacional João Cândido, Conjunto Residencial Corruíras, SEHAB 
Heliópolis, Conjunto habitacional Vila União da Juta e o Conjunto Habitacional 
Heliópolis. Os demais apresentam em sua maioria janelas no centro dos 
cômodos, devido a facilitar o layout e iluminação e ventilação natural. 
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Apêndice II – artigos derivados da pesquisa 
 

1. Iluminação natural na habitação social brasileira: o edifício em lâmina. 
Maria Augusta Justi Pisani; Erika Ciconelli de Figueiredo; Luciana 
Monzillo de Oliveira. Anais do 4º Congresso Internacional da Habitação 
no Espaço Lusófono. A cidade habitada. Porto, Portugal, mar. 2017. 

2. Relações entre a cor e a iluminação natural no interior da habitação 
social. No prelo. 

3. A influência das orientações de implantação e porosidade na ventilação 
natural urbana e no interior de unidades de conjuntos habitacionais 
CDHE de São Paulo. No prelo.  
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 Tema B MODOS DE HABITAR – as casas do futuro e a sustentabilidade 
dos padrões de consumo e produção de cidade e de proximidade; as 

novas necessidades, soluções e tipologias na habitação  

ILUMINAÇÃO NATURAL NA HABITAÇÃO SOCIAL BRASILEIRA: 
O edifício em lâmina. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Maria Augusta Justi Pisania  Erika Ciconelli de Figueiredob Luciana 
Monzillo de Oliveirac  

(a,b,c: Professoras Doutoras Arquitetas da Universidade Presbiteriana 
Mackenzie 

augustajp@gmail.com 
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Resumo:  

Esta investigação é fruto da produção acadêmica e prática profissional dos 
integrantes do Grupo de Pesquisa “Arquitetura e Construção” junto ao 
Laboratório de Conforto Ambiental da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da 
Universidade Presbiteriana Mackenzie. 

O objetivo geral desta investigação é de analisar a iluminação natural em 
edifícios em lâmina para contribuir com parâmetros técnicos e científicos para o 
desenvolvimento de projetos de arquitetura de edifícios de habitação social que 
visem o desempenho interno da iluminação natural. 

O método empregado possui várias etapas, iniciando com os levantamentos 
bibliográficos e de conjuntos habitacionais produzidos em São Paulo no século 
XXI. A tipologia analisada é a de edifícios com pilotis mais quatro andares, 
sugeridos pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do 
Estado de São Paulo -  CDHU [1], que é uma das maiores promotoras de 
habitação social no Brasil. Foi empregado o software Relux Pro para a simulação 
da iluminação natural, com as diversas posições em relação ao sol, dentro do 
Município de São Paulo, e distintos distanciamentos entre os edifícios. 
Empregou-se como parâmetro de análises as indicações da Norma de 
Desempenho de Edificações Habitacionais, da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT), a NBR 15.575-2013 [2]. 

Os resultados desta pesquisa fornecem parâmetros que poderão auxiliar a 
elaboração de novos processos projetuais que objetivam a qualidade da 
iluminação interna dos espaços da habitação social no Brasil, e também 
apresentam um roteiro metodológico para sua replicação em projetos 
habitacionais em quaisquer localizações geográficas.  

Palavras-chave: iluminação natural, habitação social, edifício em lâmina 

1. Introdução 

 

A sustentabilidade das construções está diretamente relacionada ao consumo 
energético de todas as etapas do ciclo de vida das edificações, que são:  o projeto, a 
construção, o uso e manutenção e a demolição.  Esta pesquisa investiga a fase de uso 
dos edifícios habitacionais sociais, onde são consumidas as maiores quantidades de 
energia de todo o ciclo de vida deste, devido ao tempo de duração do imóvel. Outra 
questão de destaque é que as moradias de baixa renda representam mais da metade 
de todo o patrimônio habitacional edificado no Brasil, portanto, qualquer parcela de 
economia de energia que se obtenha de forma saudável para o seu usuário representa 
ganhos significativos de recursos.   
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Até meados do século XX acreditava-se que a matriz energética brasileira era 
inesgotável pelo fato de ser predominantemente hídrica, porém as mudanças climáticas 
e os efeitos da ocupação antropogênica intensiva do nosso território desencadearam a 
atual crise de energia, que só não é mais impactante devido à crise econômica que o 
país atravessa, que fez com que o consumo de energia do setor industrial não 
continuasse no mesmo crescimento da década de 2000 a 2010. 

O consumo de energia elétrica tem apresentado um aumento progressivo em todos os 
setores ao longo da última década. Segundo a Empresa de Pesquisa Energética [3] o 
setor residencial brasileiro registrou o maior aumento no consumo de energia, em 
relação aos setores comercial e industrial, e isto ocorreu devido a inclusão de 
consumidores de baixa renda em programas sociais. 

 O uso da luz natural em edifícios está associado não apenas à economia de energia, 
mas também às questões fisiológicas. A variação de tons da luz natural, assim como 
sua intensidade e o contato com a luz solar direta, regula o ritmo circadiano . A luz do 
sol é um dos fatores da produção do cortisol, também conhecido como hormônio do 
stress, e a melatonina, o hormônio do sono, é produzida na ausência de luz, seja natural 
ou artificial [4,5]. 

Muitos aspectos do comportamento e da fisiologia são dominados pelo ritmo circadiano, 
que impactam não apenas na saúde e no bem-estar, como também no ciclo do sono, 
no estado de alerta e em muitos perfis hormonais diários [6]. A exposição diária à luz é 
necessária para manter o ritmo circadiano. O aumento e a diminuição da produção de 
hormônios e neurotransmissores acontecem em alguns períodos, e a luz é a maior 
responsável por eles [7]. O uso da luz natural é melhor para o desempenho das tarefas, 
em relação à artificial, devido à precisão na reprodução das cores e a variação nos tons 
da luz ao longo do dia [8].  

Dentro dessas condições apresentadas, a utilização do recurso da iluminação natural 
pode auxiliar nos quesitos de sustentabilidade das habitações sociais, diminuindo o 
consumo de energia elétrica e melhorando a qualidade e a salubridade dos espaços 
internos. 

 

 

2. As tipologias da CDHU e a norma de desempenho 
 

2.1 A tipologia em lâmina  

 

Estima-se que, na cidade de São Paulo, 445.112 domicílios estejam em favelas e 
385.080 em loteamentos irregulares, de acordo com o Sistema de Informações para 
Habitação Social na Cidade de São Paulo [9]. O censo 2010 identificou que 15% dos 
habitantes da região metropolitana de São Paulo reside em assentamentos precários, 
sendo que a somatória dos domicílios representam 13,40% [10]. 

A Secretaria de Estado da Habitação (SH) possui dois setores operacionais - a 
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) e a Agência Paulista 
de Habitação Social (Casa Paulista) - cujo público-alvo dos programas habitacionais 



180 
 

está situado na faixa de um a dez salários mínimos, com atendimento prioritário até 
cinco salários [11].  

A CDHU disponibiliza um caderno de tipologias que orienta o dimensionamento das 
unidades e a construção, indicando o tipo de fundação, acabamentos, esquadrias e 
possibilidade de ampliações. As tipologias variam entre: casas térreas, com dois 
pavimentos e edifícios verticais.  

Esta pesquisa redesenhou a tipologia em lâmina, com pilotis mais 4 andares, com oito 
unidade por andar, cobertura com laje plana, cercada por platibanda de 1,10m e caixa 
d’água. A circulação vertical foi disposta de acordo com as exigências para aprovação 
de projetos, da Prefeitura de São Paulo (PSP), como demonstrado na Fig. 5. Cada 
unidade habitacional possui dois dormitórios, banheiro, sala, cozinha e área de serviço.  

As aberturas empregadas em cada ambiente estão descritas na Tabela 2. As janelas 
possuem 4 folhas de correr, sendo duas com vidro e duas com veneziana, apresentando 
a metade de sua área para iluminação ou ventilação, com as seguintes dimensões: 

 

 

 

Tabela 2 Dimensão das áreas envidraçadas dos compartimentos.  

Compartimentos Largura (m) Altura (m) Peitoril (m) 
Dormitórios 1,20 1,00 1,10 

Cozinha 1,20 0,60 1,50 
Lavanderia 1,20 0,60 1,50 

Sala 1,20 2,10 - 
Fonte: Acervo próprio, 2016. 

 

Nas janelas voltadas para o corredor de uso coletivo foram adotados o peitoril com altura 
de 1.50m, para que não seja necessário o uso de cortinas e outros obstáculos, 
mantendo a privacidade e permitindo usufruir da iluminação natural. 

Foram levantados 29 conjuntos habitacionais, sendo que 83% destes possuem 
esquadrias nos quartos com 50% de vão-luz, por isto esse parâmetro foi adotado. Nas 
cozinhas e áreas de serviço foram consideradas esquadrias com 100% de vão-luz.  

A unidade analisada nesta pesquisa foi destacada na Fig. 5. As Figuras 2 e 3 
demonstram as perspectivas do conjunto habitacional proposto. 

 

 
Fig. 5 Edifício em lâmina. Fonte: Acervo próprio, 2016. 
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Fig. 6 Vista aérea do conjunto proposto. Fonte: acervo próprio. 

 

 
Fig. 7 Conjunto habitacional em lâmina. Fonte: acervo próprio. 

 

2.2 A Norma de desempenho NBR 15.575-1:2013 

 

A PSP exige que as aberturas para iluminação natural de ambientes com permanência 
prolongadas (salas e dormitórios) possuam área mínima igual a 1/7 da área do piso (do 
ambiente) e 1/10, quando o compartimento possuir permanência temporária (cozinha e 
áreas de serviço).  

Contudo, mesmo atendendo às exigências da PSP [12], o compartimento pode não 
atender à Norma de desempenho, NBR 15.575-1:2013. A norma exige o mínimo de 60 
lux para todos os compartimentos, com exceção dos banheiros, onde não é necessário 
haver iluminação natural. A Tabela 3 a seguir apresenta as exigências apontadas na 
Norma de Desempenho, ABNT NBR 15.575-1: 2013, que atualmente, no Brasil, é a 
maior referência de qualidade apontada para a produção de edificações habitacionais, 
e aponta dois critérios para demonstrar conformidade: simulação computadorizada e 
medição in loco. As simulações devem ser realizadas nos dias 23/04 e 23/10 às 9h30 e 
às 15h30, empregando o algoritmo apresentado na ABNT NBR 15.215-3:2005 [13], 
atendendo as seguintes condições: 

 

- considerar a latitude e a longitude do local da obra, supor 
dias com nebulosidade média (índice de nuvens 50 %); 
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- supor desativada a iluminação artificial, sem a presença de 
obstruções opacas (janelas e cortinas abertas, portas 
internas abertas, sem roupas estendidas nos varais, etc); 

- simulações para o centro dos ambientes, na altura de 
0,75m acima do nível do piso; 

- para o caso de conjuntos habitacionais constituídos por 
edifícios multipiso considerar, além das orientações típicas, 
os diferentes pavimentos e as diferentes posições dos 
apartamentos nos andares; 

- em qualquer circunstância, considerar os eventuais 
sombreamentos resultantes de edificações vizinhas, 
taludes, muros e outros possíveis anteparos, desde que se 
conheçam o local e as condições de implantação da obra 
(NBR 15.575-1, 2013, p. 24). 

- para o caso de conjuntos habitacionais constituídos por 
casas ou sobrados, considerar todas as orientações típicas 
das diferentes unidades; 

 

De acordo com o item 5.2.3.2 da NBR 15.215-3:2005 [13], “Obstrução iluminada pelo 
sol direto”, pode-se utilizar a luz proveniente do sol no cálculo, e não apenas a 
contribuição da luz do céu. 

 

Cabe salientar que esta contribuição não é calculada em 
valor percentual e sim em valor absoluto em iluminância, 
uma vez que seu cálculo depende da iluminância produzida 
pelo sol na superfície da obstrução e não apenas da 
abóboda celeste. 

Seu valor deve ser somado ao valor final calculado da 
contribuição de iluminação natural (CIN). 

Quando a superfície oposta à abertura iluminante for 
iluminada diretamente pelo sol, considera-se que a 
obstrução visível estará mais clara que a porção de céu que 
ela obstrui. Aqui, portanto, introduz-se o cálculo da 
iluminação direta do sol no plano vertical da obstrução 
(ANBT NBR 15.215-3, 2005, p. 9 e 10). 

 

As datas indicadas para as simulações computadorizadas causaram estranhamento, 
pois nenhuma das datas representa os solstícios ou os equinócios. Os membros do 
comitê do desenvolvimento da norma foram consultados durante a pesquisa, porém não 
foram obtidas informações relevantes em relação às escolhas das datas. 
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Tabela 3 Níveis de iluminamento natural 

 

Fonte: ABNT NBR 15.575-1: 2013, p. 53. 

 

Legenda: 

M: valor mínimo obrigatório;  

I: intermediário; 

S: superior. 

 

2. Análise e discussão dos resultados  
 

2.1 Parâmetros para as simulações. 

 

A primeira fase das simulações foi desenvolvida com o edifício isolado. Na segunda fase 
foram desenvolvidos experimentos com entorno, em função do ângulo alfa, que varia de 
45º a 60º (Fig. 8 e Fig. 9).  

As simulações foram elaboradas com o software ReluxPro [14] para os dias 23/04 às 
9h30 e 15h30 e 23/10 às 9h30 e 15h30, em oito orientações (pontos cardeais e 
colaterais), e foram considerados os seguintes parâmetros: 

 

 Vidro transparente comum, com transmissão luminosa de 80%; 
 Refletância das paredes: 50%; 
 Refletância do teto: 70%; 
 Refletância dos pisos: 20%; 
 Altura do plano de referência: 0,75m; 
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 Céu intermediário com (50% de nebulosidade) e sem sol; 
 Distância entre sensores (malha de cálculo): 0.50m; 
 Latitude de São Paulo: 23.5°; 
 Longitude de São Paulo: 46.5°. 

 

As simulações foram desenvolvidas por meio do cálculo raytracing. A unidade dos 
resultados está em lux e indica a iluminância no interior dos ambientes.  

Optou-se por simular apenas o 1º pavimento tipo da torre, devido à sua condição crítica, 
embora a norma indique a simulação de diferentes andares, pois, se o primeiro 
pavimento atender ao mínimo exigido, os demais atenderão. 

Nas simulações com a torre isolada foi empregado o céu intermediário sem sol, 
considerando apenas a luz natural proveniente do céu. Nas simulações com entorno 
próximo à unidade analisada foi empregado o céu intermediário com sol. 

2.2 – Resultados para Edifícios em Lâmina Isolados  

 

As simulações indicam que todos os ambientes atendem a ABNT NBR 15.575:2013-1, 
Edificações Habitacionais — Desempenho, apresentando iluminâncias maiores ou 
iguais a 60 lux no centro dos compartimentos.  

Ressalta-se que é raro edifícios de habitação Social no Brasil serem construídos de 
forma isolada ou com distâncias maiores ou igual a 15 metros de ambos os lados.  

 

2.3 – Resultados para Edifícios em Lâmina com ângulo alfa de 60 graus.  

 

Para determinar a distância entre edifícios foi adotado o conceito de ângulo alfa, 
constituído entre o plano formado na altura do peitoril da janela do primeiro andar, e o 
plano deste até a aresta do edifício paralelo [15].  

Foram elaboradas 96 simulações com os mesmos critérios indicados e considerando o 
edifício em um conjunto habitacional com lâminas dispostas paralelamente. 

Para a avaliação do entorno foi adotado a implantação representada na Fig. 8, com os 
distanciamentos em função dos ângulos alfa.  

 



185 
 

 
Fig. 8 Corte indicando a distância entre o edifício analisado e o entorno 

(ângulo alfa igual a 60º). Fonte: Acervo próprio, 2016. 
 

A fachada principal do edifício é considerada a que possui as aberturas dos dormitórios 
e salas, portanto, elas são indicadas na primeira orientação citada nas tabelas. A 
unidade avaliada está destacada na planta da Fig. 5. 

A Tabela 4 aponta o resultado das simulações. As células destacadas em preto indicam 
a desconformidade com a norma, as células em cinza apontam que apenas parte das 
unidades avaliadas atenderam à norma e as células em branco representam que todas 
as unidades avaliadas atingiram o mínimo exigido. 

As simulações com ângulo alfa de 60 graus, que representa um adensamento 
construtivo maior pela proximidade das lâminas, com distanciamento de 6,35m, 
apresentaram resultados insatisfatórios, pois 36,71% da amostragem dos ambientes 
apresentaram resultados inferiores a 60 lux e 3,12% foram atendidos parcialmente. 
Neste caso as janelas dos dormitórios deveriam ter aberturas de 100% do vão para 
iluminação. As aberturas de salas e cozinhas, que apresentaram iluminância abaixo de 
60 lux, deveriam ser ampliadas, porém a privacidade dos usuários ficaria comprometida, 
se as aberturas da cozinha e da área de serviço fossem ampliadas, diminuindo a altura 
de 1,50m do peitoril. Se os usuários utilizassem elementos de proteção, como persianas 
e cortinas, implicaria na redução do desempenho da luz natural. 

 

Tabela 4 Resultados das simulações dos ambientes com o afastamento de 6,35 metros, a 
partir do ângulo alfa de 60 graus. 

ORIENTAÇÃO SUL-NORTE – AZIMUTE 0° 
 23/04 – 9H30 23/04 – 15H30 23/10 – 9H30 23/10 – 15H30 
sala     
dormitório     
cozinha     
serviço     
ORIENTAÇÃO SUDESTE-NOROESTE – AZIMUTE 45° 
 23/04 – 9H30 23/04 – 15H30 23/10 – 9H30 23/10 – 15H30 
sala     
dormitório     
cozinha     
serviço     
ORIENTAÇÃO LESTE-OESTE – AZIMUTE 90° 
 23/04 – 9H30 23/04 – 15H30 23/10 – 9H30 23/10 – 15H30 
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sala     
dormitório     
cozinha     
serviço     
ORIENTAÇÃO NORDESTE-SUDOESTE – AZIMUTE 135° 
 23/04 – 9H30 23/04 – 15H30 23/10 – 9H30 23/10 – 15H30 
sala     
dormitório     
cozinha     
serviço     
ORIENTAÇÃO NORTE-SUL – AZIMUTE 180° 
 23/04 – 9H30 23/04 – 15H30 23/10 – 9H30 23/10 – 15H30 
sala     
dormitório     
cozinha     
serviço     
ORIENTAÇÃO NOROESTE-SUDESTE – AZIMUTE 225° 
 23/04 – 9H30 23/04 – 15H30 23/10 – 9H30 23/10 – 15H30 
sala     
dormitório     
cozinha     
serviço     
ORIENTAÇÃO OESTE-LESTE – AZIMUTE 270° 
 23/04 – 9H30 23/04 – 15H30 23/10 – 9H30 23/10 – 15H30 
sala     
dormitório     
cozinha     
serviço     
ORIENTAÇÃO SUDOESTE-NORDESTE – AZIMUTE 315° 
 23/04 – 9H30 23/04 – 15H30 23/10 – 9H30 23/10 – 15H30 
sala     
dormitório     
cozinha     
serviço     

Fonte: Acervo próprio, 2016. 

LEGENDA 

Todos os compartimentos não atenderam o mínimo de 60 lux, segundo a 
NBR 15.575:2013-1 

Parte dos compartimentos atenderam a iluminância recomendada  

Todos os compartimentos atenderam a iluminância recomendada 

 

 

2.4 – Resultados para Edifícios em Lâmina com ângulo alfa de 45 graus 
 

Foram realizadas simulações com os mesmos parâmetros apontados acima, porém com 
a mudança do ângulo alfa para 45 graus, distância de 11m, conforme indicado na Fig. 
9. 

A Tabela 5 aponta o resultado das simulações. As células destacadas em preto indicam 
a desconformidade com a norma, as células em cinza apontam que apenas parte das 
unidades avaliadas atenderam à norma e as células em branco representam que todas 
as unidades avaliadas atingiram o mínimo exigido. 
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As simulações com ângulo alfa de 45 graus demonstraram que apenas 9,37% da 
amostragem dos ambientes não atingiram 60 lux e 0,78% atenderam parcialmente, ou 
seja, as unidades habitacionais que estão mais próximos do final da lâmina recebem 
maior insolação e, consequentemente maior iluminância. 

 

Fig. 9 Corte indicando a distância entre o edifício analisado e o entorno (ângulo alfa igual a 
45º). Fonte: Acervo próprio, 2016. 

 

Tabela 5 Resultados das simulações dos ambientes com o afastamento de 6,35 metros, a 
partir do ângulo alfa de 60 graus. 

ORIENTAÇÃO SUL-NORTE – AZIMUTE 0° 
 23/04 – 9H30 23/04 – 15H30 23/10 – 9H30 23/10 – 

15H30 
sala     
dormitório     
cozinha     
serviço     

ORIENTAÇÃO SUDESTE-NOROESTE – AZIMUTE 45° 
 23/04 – 9H30 23/04 – 15H30 23/10 – 9H30 23/10 – 

15H30 
sala     
dormitório     
cozinha     
serviço     

ORIENTAÇÃO LESTE-OESTE – AZIMUTE 90° 
 23/04 – 9H30 23/04 – 15H30 23/10 – 9H30 23/10 – 

15H30 
sala     
dormitório     
cozinha     
serviço     

ORIENTAÇÃO NORDESTE-SUDOESTE – AZIMUTE 135° 
 23/04 – 9H30 23/04 – 15H30 23/10 – 9H30 23/10 – 

15H30 
sala     



188 
 

dormitório     
cozinha     
serviço     

ORIENTAÇÃO NORTE-SUL – AZIMUTE 180° 
 23/04 – 9H30 23/04 – 15H30 23/10 – 9H30 23/10 – 

15H30 
sala     
dormitório     
cozinha     
serviço     

ORIENTAÇÃO NOROESTE-SUDESTE – AZIMUTE 225° 
 23/04 – 9H30 23/04 – 15H30 23/10 – 9H30 23/10 – 

15H30 
sala     
dormitório     
cozinha     
serviço     

ORIENTAÇÃO OESTE-LESTE – AZIMUTE 270° 
 23/04 – 9H30 23/04 – 15H30 23/10 – 9H30 23/10 – 

15H30 
sala     
dormitório     
cozinha     
serviço     

ORIENTAÇÃO SUDOESTE-NORDESTE – AZIMUTE 315° 
 23/04 – 9H30 23/04 – 15H30 23/10 – 9H30 23/10 – 

15H30 
sala     
dormitório     
cozinha     
serviço     

Fonte: Acervo próprio, 2016. 

 

LEGENDA 

Todos os compartimentos não atenderam o mínimo de 60 lux, segundo a 
NBR 15.575:2013-1 

Parte dos compartimentos atenderam a iluminância recomendada  

Todos os compartimentos atenderam a iluminância recomendada 

 

 

3. Conclusões finais 
 

A produção arquitetônica brasileira de habitação social reproduz modelos similares há 
décadas, sem maiores avaliações de desempenho da iluminação natural, empregando 
vãos de acordo em função das especificidades locais. A partir da introdução da norma 
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Brasileira de desempenho das edificações habitacionais, os parâmetros para iluminação 
natural foram estabelecidos e precisam ser comprovados, seja por simulações 
computadorizadas ou medições in loco. Esta nova exigência fará com que os projetistas 
introduzam no processo projetual o conhecimento do comportamento da iluminação 
natural nos ambientes internos.  

Os edifícios em lâmina isolados (com distância entre eles maior ou igual a 15 metros) 
apresentaram iluminação que atende aos mínimos da NBR 15.575:2013-1. Nesses 
casos as janelas mais recorrentes encontradas nesta pesquisa (4 folhas de correr, 
sendo duas venezianas e duas de vidro) podem ser empregadas. Como esta 
implantação é pouco frequente, principalmente nas regiões mais adensadas, foram 
necessárias as avaliações com distâncias menores entre os edifícios. 

Os resultados apontaram que em alguns casos é necessário o de aumento das áreas 
de iluminação, dependendo da orientação e das distâncias entre os edifícios. Como os 
edifícios em lâmina possuem as janelas das salas, cozinhas e áreas de serviço para o 
corredor coletivo, a solução a ser adotada não pode comprometer a privacidade.  

A contribuição desta pesquisa, além dos parâmetros específicos para edifícios em 
lâmina é que o método empregado pode ser rebatido em projetos habitacionais, tendo 
em vista as múltiplas variáveis que o arquiteto pode manipular para atender o 
desempenho luminoso. 
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RELAÇÕES ENTRE A COR E A ILUMINAÇÃO NATURAL NO 
INTERIOR DA HABITAÇÃO SOCIAL 

Apoio: Mackpesquisa 

Maria Augusta Justi Pisani, Erika Ciconelli de Figueiredo e Luciana 
Monzillo de Oliveira. 

 

Resumo 

A produção do Programa Minha Cada Minha Vida- MCMV - e demais agências 
habitacionais públicas atingiu três milhões de unidades no século XXI. Nunca 
antes na história brasileira se produziu tantas unidades habitacionais. Essa 
produção, no entanto, apresenta carência qualitativa tanto nas questões 
urbanísticas como na produção da unidade.   

O objetivo deste trabalho é analisar a relação da distribuição da luz natural em 
espaços de habitação social e as cores empregadas em seus interiores. Para 
atender a esse objetivo foi selecionada uma tipologia recorrente: os 
apartamentos em lâmina, segundo indicações gerais do caderno de tipologias 
da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São 
Paulo (CDHU)   

O método empregou simulações computacionais estáticas, aplicando o software 
Relux Pro. As simulações foram desenvolvidas para o céu intermediário com sol 
no equinócio de outono, 21/03, às 9h30, no espaço de um dormitório.  

Os resultados das análises fornecem parâmetros que podem auxiliar novos 
processos projetuais de Habitação de Interesse Social (HIS) no Brasil, 
apontando as interferências das cores internas na distribuição da iluminação 
natural. 

 

Abstract 

The production of the Brazilian program Minha Casa Minha Vida - MCMV - and 

other public housing agencies reached three million units in the XXI century. This 

is the first time in Brazilian history that so many housing units were produced. 

Such production, however, presents qualitative deficiencies in the urban 

settlement and in the construction of the unit itself. The goal of this research is to 

analyze the relationship between daylight distribution in social housing interiors 

and its possible colors. The laminar unit, a recurring typology of Housing and 

Urban Development Company from São Paulo State (CDHU), was chosen to 

meet this objective. The applied method used static computer simulations, 

employing Relux Pro software. The simulations were calculated in a bedroom for 
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intermediate sky with sun during fall equinox, 21/03, at 9h30. The results indicate 

parameters that can help new social housing design processes in Brazil, focusing 

on internal colors selection and daylight distribution. 

 

Introdução 

O estudo da cor na arquitetura se desenvolve de forma multidisciplinar, por 
intermédio da psicologia, da fisiologia, da física, da cultura e do tempo de sua 
produção. A cor empregada na produção arquitetônica está atrelada ao conforto, 
à iluminação, aos desejos, anseios e efeitos psicológicos de seus usuários. A 
cor, além dos efeitos físicos, quando estudada em ambientes construídos, 
envolve outras questões humanas, tais como as sensações, emoções e outros 
significados que pode representar em uma cultura, dentro de um período, 
podendo criar sensações e significar ocasiões específicas. 

Segundo Pedrosa (1977, p.17) os estímulos que originam as sensações 
cromáticas são divididos em duas categorias: 

a) A cor luz, ou luz colorida, que consiste na radiação 
luminosa visível que contem a luz branca. A luz solar é 
composta por todas os matizes existentes na natureza. 
Cada uma das faixas que compõem o espectro solar se 
chama luzes monocromáticas; 

b) A cor pigmento é a substância que absorve, refrata e 
reflete os raios luminosos componentes da luz que incide 
sobre ela. Quando uma superfície absorve quase todos os 
raios de luz branca e reflete apenas as tonalidades do azul, 
a chamamos de azul.  

Neste estudo foi investigado uma das muitas variáveis do uso da cor pigmento 
nas superfícies das divisórias internas de espaços internos da habitação social.  
Não foram incorporadas nesta análise: a percepção e os efeitos psicológicos e 
fisiológicos das cores. Foram estudadas as relações da cor na iluminação natural 
de espaços habitacionais de interesse social e quanto a primeira influencia a 
segunda. 

A recorrência do uso de cores intensas, como o vermelho, o azul, o laranja e o 
magenta, nas habitações de interesse social pode resultar em implicações que 
variam em relação às necessidades visuais de acordo com a faixa etária dos 
moradores.  

A análise da luz deve incorporar as diferentes necessidades dos usuários, em 
relação à sua faixa etária. Segundo a Philips (1997) as pessoas com mais de 60 
anos de idade necessitam de 15 vezes mais iluminância do que uma criança de 
até 10 anos de idade, para desenvolver as mesmas atividades. (Tabela 1). 
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Tabela 1 – Iluminância relativa necessária nas diferentes faixas de idade.   

FAIXA ETÁRIA 
EM ANOS 

ILUMINÂNCIA 
RELATIVA 

10 1,0 
20 1,5 
30 2,0 
40 3,0 
50 6,0 
60  15,0 

Fonte: PHILIPS (1997, p.6) 

O processo de envelhecimento das pessoas leva ao enrijecimento do cristalino 
do olho. Como consequência da redução da elasticidade do cristalino, há 
diminuição da agudeza visual dos indivíduos, ou seja, perda da capacidade de 
observação de detalhes em função da distância. Uma iluminação eficiente, com 
aumento da claridade, amplifica a acuidade visual (PILOTTO NETO, 1980). 
Portanto, o avanço da idade exige atenção com a quantidade e a qualidade de 
iluminação dos ambientes residenciais para realização de tarefas diárias como 
ler, costurar ou fazer outros trabalhos manuais. 

 

Reflexão das cores e dos materiais de revestimentos 

A luminância dos materiais depende da refletância e da iluminância das 
superfícies (NBR ISO CIE 8995-1). Observa-se que a rugosidade dos materiais 
e sua cor influenciam na porcentagem de reflexão da luz. Refletância altas 
resultam em ambientes com iluminâncias maiores do que os ambientes que 
empregam materiais com refletâncias baixas. 

Castro et al. (2003) mediu as refletâncias das amostras das cores dos catálogos 
de fabricantes de tintas látex (Tabela 2), e obteve os seguintes resultados: 

As características inerentes dos materiais e das cores-pigmento está relacionada 

com o fato de que as substâncias materiais das cores-pigmento absorvem e 

refletem os raios luminosos incidentes.  

Quando a luz branca incide sobre um objeto opaco, ocorre 

a absorção seletiva. A superfície do objeto absorve certos 

comprimentos de luz e reflete outros. Nossos olhos captam 

a cor da luz refletida como a cor do objeto. A definição de 

quais comprimentos de onda ou bandas de luz são 

absorvidos ou refletidos como a cor do objeto é uma função 

da pigmentação de uma superfície (CHING, 2013, p. 114). 

Tabela 2- Refletância das amostras de catálogos de tintas. 
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Fonte: Castro et al. (2003, p. 74) 

A cor-pigmento é, portanto, identificada como síntese subtrativa, uma vez que 

ao absorver parte dos raios luminosos incidentes, ela reflete uma menor 

porcentagem dos mesmos. Devido a esta característica específica das cores-

pigmentos, algumas vezes elas são denominadas de cores de refletância ou 

cores-tinta (PEDROSA, 1977). 

O denominado branco teórico é o único que apresenta o índice de reflexão de 

100%. Os demais materiais e componentes pigmentados de branco apresentam 

menor valor de reflexão, como por exemplo: o branco de cal – índice de reflexão 

de 80%; papel branco – índice de reflexão entre 80 e 85%; tintas brancas – índice 

de reflexão entre 85 e 95%. Como exemplo destes índices: 

Dando-se coeficiente 100 para o branco ideal, e 0 para o 

preto absoluto, um azul-de-cobalto com 30% de reflexão 

luminosa exigirá 70% de degradação para atingir o branco 

e 29% de rebaixamento para chegar ao preto. Um amarelo-

de-cádmio com 70% de reflexão percorrerá distâncias 

exatamente inversas para atingir o branco (30%) e o preto 

(69%). (PEDROSA, 1977, p. 145). 
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As três cores-luz primárias são: vermelho, verde e azul-violetado, cuja síntese 

aditiva é o branco, e quando misturadas em proporções variáveis, produzem as 

demais cores do espectro. As três cores-pigmento primárias são: vermelho, 

amarelo e azul, cuja mistura, por síntese subtrativa, produz o cinza-neutro 

(PEDROSA, 1977). 

A cor possui três dimensões ou atributos: o matiz, o valor tonal e a saturação.  O 

matiz é expresso pelo comprimento de onda que caracteriza o atributo pelo qual 

uma cor é reconhecida e denominada. O valor tonal é a luminosidade ou 

escurecimento de uma cor e, portanto, pode ser aumentado com a adição de 

branco no matiz, ou o valor pode ser diminuído, com a adição de preto. Assim, o 

mesmo matiz pode ter tons mais claros e tons mais escuros. E a saturação é o 

atributo da pureza da cor. A mistura dos pigmentos provoca alterações nos seus 

atributos (CHING, 2013). 

O emprego da cor nos espaços residenciais pode ser utilizado como um 

elemento complementar às qualidades ambientais para a promoção do bem-

estar, saúde e segurança dos moradores. O uso adequado das cores pode trazer 

efeitos psicológicos e perceptíveis de conforto aos usuários, diminuindo a 

sensação de fadiga visual e aumento da eficiência no desempenho das tarefas 

diárias desenvolvida em cada um dos ambientes residenciais (CHING, 2013). A 

escolha das cores para os ambientes das moradias, em geral, são escolhas 

particularizadas por cada família, o que confere interpretações e personalidades 

diferentes para as habitações.  

Um exemplo da variedade de personalização de um mesmo ambiente, realizado 

por diferentes moradores é o trabalho desenvolvido em conjuntos habitacionais 

do Programa Minha Casa Minha Vida – Jardim Silvina, Oleoduto e Três Marias, 

em São Bernardo do Campo, pela fotógrafa Carol Quintanilha que registrou os 

apartamentos de 50 famílias. As fotos foram realizadas no mesmo ângulo de 

visão em dois tipos de aposentos, a cozinha e a sala de estar. Segundo a 

fotógrafa: 

Algumas [salas] pareciam mostruário de loja de móveis 

populares, mas outras abrigavam pessoas realmente 

criativas, que experimentavam cores e texturas. [...] Muitos 
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eram pintores ou trabalhadores da construção civil e 

aplicavam nas suas casas as excentricidades que veem 

por aí, sem obedecer ao padrão imposto à classe social 

(QUEM INOVA, 2016, s/p).  

Heller (2013) analisou os dados referentes a 13 cores, incluindo as cores das 

paredes, do mobiliário e de outras peças de decoração empregados em 

habitação social. Nas entrevistas os moradores apontaram o azul como a cor 

preferida por 45% dos entrevistados, as demais escolhidas foram: verde 15%; 

vermelho 12%; preto 10%; amarelo 6%, violeta 3%; laranja 3%, branco 2% e os 

4% restantes com outras cores.  

 

Experimentos e parâmetros 

Foi escolhida uma das tipologias mais edificadas pela CDHU e demais 

companhias estatais que produzem habitação social em São Paulo: os edifícios 

em lâmina (Figura 1).  Os experimentos foram desenvolvidos na tipologia 

escolhida (na íntegra) e em um de seus dormitórios.  

O dormitório 2 analisado possui 2,45m de largura por 3,30m de comprimento 

(8,085m²) e 2,80m de pé-direito. A janela no experimento do dormitório foi 

considerada com quatro folhas corrediças, sendo duas envidraçadas, com 0,60m 

de largura, 1,00m de altura e 1,10m de peitoril. Os montantes foram 

considerados de alumínio branco, com 5cm de largura. Não foi considerada a 

entrada de luz natural pelos orifícios das folhas das venezianas. A janela do 

dormitório foi simulada centralizada na parede, embora esta não seja a 

disposição original da tipologia da CDHU. A orientação da abertura foi 

considerada norte (azimute igual a 180 graus), pois é a melhor orientação para 

a cidade de São Paulo. A refletância das paredes foi alterada de acordo com o 

RGB (Red, Green, Blue) selecionado, porém as refletâncias do teto e do piso 

foram mantidas em 70% e 20%, respectivamente. 

As plantas foram refeitas no software AutoCAD e em seguida simuladas no 

programa Relux Pro. O software desenvolve simulações estáticas para dias, 

horários e modelos de céu específicos. As simulações foram desenvolvidas para 
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a cidade de São Paulo, com o modelo de céu intermediário com sol, da 

Commission Internationale de l’Eclairage (CIE), para o equinócio de outono, às 

9h30. A malha de sensores dista 0,75m do piso acabado e a distância entre 

sensores é de 0,50m. As simulações foram desenvolvidas por meio do cálculo 

raytracing, utilizando o módulo Radiance. 

A Norma de Desempenho, NBR 15.575-1:2013, orienta que as simulações 

computadorizadas empreguem um modelo de céu com nebulosidade média, isto 

é, com índice de nuvens de 50%, utilizando o algoritmo da NBR 15.215-3:2005. 

A norma de iluminação natural aponta que a luz do sol deve ser utilizada nos 

cálculos apenas quando houver obstruções no entorno das aberturas 

analisadas. Este trabalho optou por empregar o modelo de céu intermediário com 

sol, pois favorece a análise da distribuição da luz natural. 

Para a escolha das cores a serem simuladas, foram selecionadas as mais 

recorrentes: amarelo, azul, laranja, magenta, verde e vermelho, sendo que a 

simulação com o branco foi utilizada como referência para as avaliações. Os 

valores RGB encontram-se na Tabela 3. Para as experimentações foram 

selecionadas superfícies lisas (revestimento fino e pintura com tinta à base de 

látex) por serem as mais recorrentes na produção de HIS no Brasil. Não foram 

incluídos os mobiliários, sendo que o resultado é considerado para o 

apartamento vazio.  O software Relux Pro permite a escolha do tom da cor de 

acordo com o RGB. As análises foram feitas com base nas cores puras. O branco 

foi considerado com refletância igual a 100%, um valor teórico, porém válido na 

comparação com as demais cores puras. Sabe-se que toda superfície pintada 

sofre abatimentos das refletâncias adotadas devido à sua rugosidade e brilho. 

No entanto, a proporção resultante da comparação entre as cores será a mesma, 

pois, se o branco sempre terá um abatimento, as demais também terão. 
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Figura 10 Planta da tipologia em lâmina da CDHU. Fonte: a partir de CDHU, 1997, p. 26. 

 

NBR 15.575-1:2013 

A partir dos resultados das simulações foi calculado a área de atendimento para 
cada critério apontado na ABNT NBR 15575-1 (2013), que estipula as faixas 
mínima (M), intermediário (I) e superior (S) por dependência, conforme aponta a 
Tabela 3. 

 

Tabela 3 – Níveis de Iluminamento natural. 

 

Fonte: ABNT NBR 15575-1:2013, s/p. 

A legenda a seguir indica a escala utilizada.  
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0-50 lux; 50-60 lux; 60-90 lux; 90-120 lux; 120-150 lux; 150-300 lux; 300-
500lux; acima de 500 lux  

 

A NBR 15575-1:2013 admite para os edifícios de múltiplos andares a 
iluminância até 20% menor nas áreas situadas no pavimento térreo ou abaixo 
da cota do nível da rua.  

 

Análise dos resultados 

As Figuras de 2 a 8 e a Tabela 4, a seguir, apresentam os resultados das 
simulações em pseudo-cores. A Tabela 4 expõe as áreas obtidas a partir da 
distância da abertura até o limite das iluminâncias igual ou maior que as exigidas 
pela norma e não apenas a faixa de cada iluminância analisada. 

 

Tabela 4 – áreas de iluminâncias obtidas, por faixas. 

 

Cor 
RGB 

Áreas Iluminâncias (total 8,085 m²) 

Refletância Até 60 
lux 

Até 90 
lux 

Até 120 
lux 

Amarelo 255|255|0 93,5% 6,70 m² 5,12 m² 3,54 m² 

Azul 0|0|255 6,5% 4,21 m² 2,97 m² 2,09 m² 

Branco 255|255|255 100% 6,80 m² 5,31 m² 3,72 m² 

Laranja 255|165|0 37,6% 5,24 m² 3,57 m² 2,62 m² 

Magenta 255|0|255 33% 5,21 m² 3,56 m² 2,61 m² 

Verde 0|255|0 67% 6,15 m² 4,25 m² 3,07 m² 

Vermelho 255|0|0 26,5% 4,95 m² 3,40 m² 2,45 m² 

Fonte: Acervo próprio, 2016. 
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Figura 11 Simulação do dormitório com as paredes pintadas na cor branca. Fonte: Acervo próprio, 

2016. 

 

 
Figura 12 Simulação do 

dormitório com as paredes 
pintadas na cor amarela. Fonte: 

Acervo próprio, 2016. 

 
Figura 13 Simulação do 

dormitório com as paredes 
pintadas na cor azul. Fonte: 

Acervo próprio, 2016. 

 

 
Figura 14 Simulação do 

dormitório com as paredes 
pintadas na cor laranja. Fonte: 

Acervo próprio, 2016. 

 
 

 
Figura 15 Simulação do 

dormitório com as paredes 
pintadas na cor magenta. Fonte: 

Acervo próprio, 2016. 

 
Figura 16 Simulação do 

dormitório com as paredes 
pintadas na cor verde. Fonte: 

Acervo próprio, 2016. 

 
Figura 17 Simulação do 

dormitório com as paredes 
pintadas na cor vermelha. 

Fonte: Acervo próprio, 2016. 
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A análise dos resultados indicou que as iluminâncias mínimas exigidas pela 
ABNT NBR 15.575, de 60 lux, é atingida no meio dos ambientes em todas as 
cores selecionadas. Comparando o ambiente pintado de branco com os demais, 
para o nível de desempenho mínimo (60 lux), os dormitórios apresentam as 
seguintes reduções de suas áreas, em metros quadrados: 

Azul – 38,08%; 
Amarelo – 1,47% 
Laranja – 22,94% 
Magenta – 23,38% 

Verde – 9,55% 
Vermelho – 27,20% 

A partir desses resultados foram simuladas as unidades habitacionais completas 
com todas as paredes pintadas nas cores branca e a azul, por apresentarem 
resultados extremos (figuras 9 e 10). As refletâncias do teto e do piso foram 
mantidas iguais nos experimentos.  
 

Figura 18 Simulação do apartamento pintado de branco. Fonte: Acervo próprio, 2016. 

 

Pode-se verificar uma diminuição acentuada da distribuição luminosa no 

apartamento pintado de azul, comparado ao experimento que emprega apenas 

paredes brancas. O aproveitamento da luz natural é reduzido com o uso de cores 

com refletâncias abaixo de 50%.  

Comparando-se a figura 2 com a figura 9 verifica-se uma diferença no alcance 

da distribuição da luz natural. Isso ocorre devido ao aumento da precisão de 

cálculo do programa com a diminuição da área abrangida. No entanto, para o 
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propósito da pesquisa, que é verificar a correlação da distribuição da luz natural 

e as cores empregadas nas habitações, as diferenças no gráfico em pseudo-

cores não são relevantes. 

 

 

Figura 19 Simulação do apartamento pintado de azul. Fonte: Acervo próprio, 2016. 

 
 
Comparando-se a figura 2 com a figura 9 verifica-se uma diferença no alcance 
da distribuição da luz natural. Isso ocorre devido ao aumento da precisão de 
cálculo do programa com a diminuição da área abrangida. No entanto, para o 
propósito da pesquisa, que é verificar a correlação da distribuição da luz natural 
e as cores empregadas nas habitações, as diferenças no gráfico em pseudo-
cores não são prejudiciais. 
 

Considerações Finais 

Algumas cores, como o azul, verde, magenta e vermelho, empregadas nas 
paredes de ambientes habitacionais reduzem as iluminâncias de áreas internas 
e podem gerar ambientes com iluminação natural insuficiente para o 
desenvolvimento das atividades cotidianas. No caso dos espaços reduzidos de 
HIS, o amarelo e as demais cores que apresentam refletâncias altas são as mais 
adequadas para a pintura de todo o ambiente. 

Ressalta-se que a seleção das cores deve ser cuidadosa para as unidades que 
apresentam iluminância mínima, de acordo com as exigências da NBR 
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15575:2013, e principalmente àquelas direcionadas aos idosos, pois estes 
apresentam perda de agudeza visual em relação aos jovens.  

As simulações contemporâneas devem ser largamente empregadas pois 

permitem ao projetista a avaliação concisa dos efeitos de suas decisões 

projetuais nos espaços, possibilitando processos iterativos. 

Os resultados desta pesquisa podem auxiliar a decisão do emprego das cores, 

em ambientes internos de espaços habitacionais, em novos processos de 

projeto. O método apresentado neste trabalho pode ser reproduzido em outros 

estudos.  
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A INFLUÊNCIA DAS ORIENTAÇÕES DE IMPLANTAÇÃO E POROSIDADE 
NA VENTILAÇÃO NATURAL URBANA E NO INTERIOR DE UNIDADES DE 

CONJUNTOS HABITACIONAIS CDHU DE SÃO PAULO 

 

Raquel Sanches Manfredini 

Carolina de Rezende Maciel 

 

Resumo 

O objetivo desse artigo é avaliar a disponibilidade de ventilação natural, externa 
e internamente, em diferentes arranjos de implantação de dois modelos 
conjuntos habitacionais de interesse social da CDHU (lâmina e agrupado), com 
abordagem na diferença de afastamentos (porosidade) da área estudada e na 
dimensão de aberturas, respectivamente. Após a seleção do estudo de caso 
foram definidos 3 arranjos (A, B e C) e dois ângulos de afastamento (45º e 60º, 
11 e 6,35m, respectivamente) entre edifícios para análise do fluxo de ventilação 
e a variação de velocidade e pressão nas fachadas. Para as avaliações externas 
e internas, utilizaram-se as ferramentas de simulação CFD (Computational Fluid 
Dynamics) ENVI-met (v. 3.1) e Autodesk Flow Design, respectivamente. Para as 
simulações foram elaborados modelos tridimensionais considerando suas 
aberturas de janelas e portas aquelas encontradas repetidamente em edifícios 
dessa tipologia, ou seja, 50% dos vãos das janelas utilizados para ventilação e 
portas de entrada fechadas. Os dados usados como entrada para simulação 
foram as 8 orientações de direção do vento (N, S, E, W, NW, NE, SE e SW) e a 
velocidade média (m/s) a partir dos dados climáticos obtidos no INMET (2009). 
Foram extraídos resultados quantitativos (velocidades médias e pressões nas 
fachadas e velocidades de saída para ventilação cruzada) e qualitativo (imagem 
do comportamento do fluxo de vento entre os edifícios e interno aos 
apartamentos). Os valores mais elevados de velocidade foram registrados nas 
orientações em que o vento incidente é paralelo à fachada principal dos blocos 
(direções leste e oeste), enquanto que os menores valores foram registrados na 
orientações que determinam uma incidência perpendicular à estas fachadas 
(direções norte e sul). Valores intermediários foram registrados nas demais 
orientações. Os resultados para as simulações com ângulo θ = 60º, que 
representam um adensamento construtivo maior pela proximidade dos edifícios 
(6,35m de espaçamento), apresentaram, uma redução na velocidade do ar 
resultante, quando comparados às velocidades registradas nos arranjos 
simulados com θ = 45º. As reduções foram na ordem de 70% a 46%. 
Internamente, os resultados do estudo demonstram que houve deficiência 
projetual dos conjuntos habitacionais acarretando em baixa eficiência na 
renovação de ar e na dispersão de poluentes. 

 

Palavras-chave: ventilação natural, habitação, simulação computacional. 
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Abstract 

The aim of this paper is to evaluate the availability of natural ventilation, externally 
and internally, in different arrangements for the implantation of two models of 
social housing CDHU (lamina and agrupado), with approach in the distances 
between buldings (porosity) of the studied area and in the dimension of openings, 
respectively. After selecting the case study, six implantation arrangements (A, B 
and C, for each, Lamina and Agrupado) and two angles of distance (45º and 60º, 
11m and 6,35m, respectively) between buildings were defined to analyze the 
ventilation flow and the variation of velocity and pressure in the facades. CFD 
(Computational Fluid Dynamics) simulation tools were used to evaluate both 
external (ENVI-met v. 3.1) and internal (Autodesk Flow Design) environments. 
For the simulations were developed three-dimensional models considering its 
openings of windows and doors those found repeatedly in buildings of this 
typology, ie 50% of window openings used for ventilation and closed entrance 
doors. The data used as input for simulation were the 8 wind direction orientations 
(N, S, E, W, NW, NE, SE and SW) and average wind speed (m/s) from the climatic 
data obtained in INMET (2009). Quantitative results were obtained (average 
velocities and pressures in the facades and velocities of exit for cross ventilation) 
complemented with qualitative results (image of the behavior of the wind flow 
between the buildings and internal to the apartments) which help the 
understanding of the wind dynamics in the case studies. The highest velocity 
values were registered in the orientations in which the incident wind is parallel to 
the main façade of the buildings (E and W directions), while the lowest values 
were recorded in the orientations that determine a perpendicular incidence to 
these façades (N and S directions). Intermediate values were recorded in the 
other directions. The results for the simulations with angle θ = 60º, which 
represent a higher density due to the proximity of the buildings (6,35m of 
distance), presented a reduction in the resulting wind velocity when compared to 
the velocities recorded in the simulated arrangements with θ = 45º (11m). The 
reductions were on the order of 70% to 46%. Internally, the results of the study 
demonstrate that there was a deficiency of the housing design, resulting in low 
efficiency in air renewal and dispersion of pollutants. 

 

Key words: natural ventilation, housing, computer simulation. 

 

 

Introdução 

 As áreas urbanas concentram atualmente grande parte da população 
mundial e das atividades econômicas, sociais, culturais, resultando numa 
demanda e consumo crescentes de energia, água e outros recursos. Recortando 
para a América Latina, de acordo com dados da ONU-Habitat (2012), 80% da 
população ocupa áreas urbanas.  
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 No Brasil, este contingente soma cerca de 87% da população, segundo 
dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2012). Além disso, 
estima-se para o ano de 2050 que a população urbana mundial aumentará em 
duas vezes o valor da população referente a 2007, passando de 3,3 bilhões para 
6,4 bilhões de pessoas, crescimento este que será absorvido, principalmente, 
por países em desenvolvimento (ONU, 2008). 

 Esta previsão de aumento populacional poderá resultar em uma série de 
modificações sobre o ambiente natural, urbanizando áreas que antes não eram 
ocupadas a fim de abrigar e garantir condições de habitabilidade aos seres que 
viverão nestas áreas.  

 O aumento de áreas urbanas, por sua vez, é frequentemente associado 
com mudanças climáticas locais e deterioração das condições ambientais. Neste 
contexto, o aumento nos níveis de poluição e fenômenos como ilhas de calor 
(ICU) são alguns dos problemas que grandes cidades deverão enfrentar nas 
próximas décadas (MOCHIDA et al., 2008). 

 Regiões com pouca circulação de ar podem resultar em acúmulo de 
contaminantes emitidos por veıćulos ou indústrias, além de ilhas de calor. De 
acordo com a configuração e posicionamento dos edificíos altos, o vento 
incidente em suas fachadas poderá defletir para baixo com alta velocidade, ou 
ainda, ser canalizado entre dois edifıćios. Esses ventos causam desconforto e 
podem causar acidentes ao nıv́el do pedestre (WILLEMSEN, WISSE, 2007). 

 De acordo com Nogueira, (2011), a porosidade de uma determinada área 
diz respeito aos espaços vazios, determinados pelos recuos entre prédios, 
vazios urbanos, pilotis livres, largura das vias e espaços dentro da cidade que 
permitam a passagem do vento. 

 A verificação das condições de ventilação natural nas cidades com 
estudos de simulação computacional auxilia na elaboração de projetos 
arquitetônicos ou de planejamento, possibilitando uma análise da influência do 
efeito do vento em determinados locais da área em estudo. Quanto à ventilação 
natural no interior das edificações, a avaliação do fenômeno para o 
dimensionamento, orientação e localização das aberturas e barreiras ao vento é 
baseada em conceitos da teoria da mecânica dos fluidos. (PRATA, 2005). 

 O presente trabalho buscou explorar diferentes aspectos da ventilação no 
contexto do ambiente urbano da cidade de São Paulo, considerando como objeto 
de estudo dois modelos habitacionais da Companhia de Desenvolvimento 
Habitacional e Urbano (CDHU). 

 

Objetivo 

O objetivo desse artigo é avaliar a disponibilidade de ventilação natural, externa 
e internamente, em diferentes arranjos de implantação de dois modelos 
conjuntos habitacionais de interesse social da CDHU (lâmina e agrupado), com 
abordagem na diferença de afastamentos (porosidade) da área estudada e na 
dimensão de aberturas, respectivamente. 
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Metodologia 

 As simulações de ventilação natural utilizaram como base o edifício 
modelo lâmina e o modelo agrupado, com 4 andares sobre pilotis, resultando 
numa altura total de 14,80m. As simulações foram desenvolvidas nos softwares 
ENVI-met v. 3.1 (Bruse & Fleer, 1998; Wania, 2012) e Autodesk FlowDesign, e 
posteriormente analisadas com o auxílio do Microsoft Office Excel.  

 A partir das plantas tipo do CDHU foram definidos 3 arranjos de 
implantação - Arranjo A, B, C, para cada um dos modelos estudados (lâmina e 
agrupado), delimitados por uma área padrão de 120x120m (figura 1). 

 

Figura 1 - Arranjos de implantação estudados, com dimensão 120x120m 

Fonte: Acervo próprio. 

 Para cada arranjo foi estudada a intensidade de vento resultante (m/s) 
variando-se a porosidade da área, definida pela implantação dos blocos. Para 
tanto, definiu-se o espaçamento a partir do ângulo θ, determinado pela distância 
horizontal até o bloco adjacente (D) e sua altura a partir da janela do primeiro 
andar (H) (figura 3). Foram utilizados os valores de 45º e 60º, correspondentes 
a uma distância de 11m e 6,35m, respectivamente (figura 2). 
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Figura 2 - Determinação do ângulo θ para as análises de ventilação 

Fonte: Adaptado de Alucci et al. (1986) 

 Os ensaios foram realizados para incidência de vento em oito direções, 
correspondentes aos pontos cardeais e colaterais (norte, nordeste, leste, 
sudeste, sul, sudoeste, oeste, noroeste). A intensidade adotada como parâmetro 
de entrada foi de 3m/s, valor médio predominante para cidade de São Paulo, de 
acordo com INMET (2009). 

 Os resultados estão descritos tanto em valores absolutos (imagens das 
simulações, a 3,75m de altura do solo), quanto em valores relativos (gráficos 
polares). Os valores absolutos permitem avaliar a velocidade do ar resultante na 
área como um todo, evidenciando diferenças entre os valores internos a um 
mesmo arranjo, para a velocidade média de referência (3m/s). 

 A velocidade relativa expressa o valor proporcional à velocidade incidente 
em determinado período (m/s), sobre um ponto localizado a 1,5m da fachada 
principal. Por exemplo, um ponto que apresente um valor 0,5 de velocidade 
relativa terá, considerando uma velocidade média de 2m/s, uma velocidade 
resultante de 1m/s. Desta forma é possível determinar se a implantação avaliada 
foi responsável por reduzir ou intensificar a velocidade do ar de uma determinada 
área, (SZUCS, 2013). 

 Para as simulações de ventilação interna às edificações foram 
consideraram definições da NBR 15 575, a qual orienta a análise do edíficio de 
forma isolada e abertura utilizada no projeto arquitetônico. Desta forma, as 
simulações foram feitas considerando 50% de obstrução nas janelas dos 
dormitórios e sala e aberturas totais nos ambientes como cozinha. 
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Apresentação e análise dos resultados 

 

a) Ambiente externo - Modelo Lâmina 

 Em todos os arranjos simulados observam-se áreas com velocidade do ar 
mais elevada nos cantos dos blocos próximo à entrada modelo (em cada direção 
avaliada), indicando regiões de alta pressão e vento defletido sobre as fachadas 
dos edifícios (destacadas nos imagens pela cor rosa). Já no interior de cada 
arranjo é observada uma zona de baixa velocidade, protegida da incidência 
direta dos ventos (destacada nas imagens pela cor azul), (figura 3). 

 

Figura 3 - Resultados de velocidade do ar resultante (m/s) para o modelo 
lâmina 

 

 Os valores mais elevados de velocidade foram registrados nas 
orientações em que o vento incidente é paralelo à fachada principal dos blocos 
(direções leste e oeste), enquanto que os menores valores foram registrados na 
orientações que determinam uma incidência perpendicular à estas fachadas 
(direções norte e sul). Valores intermediários foram registrados nas demais 
orientações. 
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 Nas simulações com ângulo θ = 45º, a velocidade do ar variou de 0,04 
(orientação sul) a 1,94m/s (direção oeste). Observa-se que o espaçamento de 
11m entre os edifícios permite a entrada de ventos, mesmo em regiões internas 
aos arranjos estudados, (figura 4). 

 
Figura 4 - Velocidade relativa do ar para os três arranjos - modelo lâmina 

  

 Os resultados para as simulações com ângulo θ = 60º, que representam 
um adensamento construtivo maior pela proximidade das lâminas (6,35m de 
espaçamento), apresentaram, uma redução média de 55% na velocidade do ar 
resultante, quando comparados às velocidades registradas nos arranjos 
simulados com θ = 45º. Estes valores podem acarretar em situações 
desfavoráveis em áreas de baixa velocidade do ar  como os centros urbanizados, 
decorrendo em situações de acúmulo de contaminantes e baixa dispersão de 
poluentes. 

 

b) Ambiente externo - Modelo Agrupado 

 De forma similar aos arranjos do modelo lâmina, pode-se observar áreas 
com intensidade de vento mais elevada nos cantos dos blocos próximo à entrada 
de ventilação do modelo (em cada direção avaliada), indicando regiões de alta 
pressão, destacadas pela cor rosa (legenda). Internamente ao arranjo é 
observada uma zona de baixa velocidade, protegida pelas edificações 
circundantes da incidência direta dos ventos (figura 5). 

 Novamente, os valores mais elevados de velocidade foram registrados 
nas orientações em que o vento incidente é paralelo à fachada principal do bloco 
central. Desta forma, a ventilação na área em estudo tem seus valores mais 
elevados como resultado das direções leste e oeste, enquanto os menores 
valores foram registrados na orientações norte e sul, em virtude da incidência se 
dar de modo perpendicular à estas fachadas. Valores intermediários foram 
registrados nas demais orientações, com exceção do arranjo A, que também 
registrou valores altos para as orientações nordeste e noroeste. 

 Nas simulações com ângulo θ = 45º, a velocidade do ar variou de 0,09 
(orientação sul) a 1,39m/s (direção oeste). Dentre os arranjos estudados, o 
arranjo B foi o que apresentou maior amplitude de variação entre as orientações 
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analisadas. Observa-se que o espaçamento de 11m entre os edifícios permite a 
entrada de ventos, mesmo em regiões internas aos arranjos estudados. 

 

 

Figura 5 - Resultados de velocidade do ar resultante (m/s) para o modelo 
agrupado 

 

 Os resultados para as simulações com ângulo θ = 60º, que representam 
um adensamento construtivo maior pela proximidade dos edifícios (6,35m de 
espaçamento), apresentaram, uma redução na velocidade dos ar resultante, 
quando comparados às velocidades registradas nos arranjos simulados com θ = 
45º. As reduções foram na ordem de 70%, 46% e 49% para os arranjos A, B e 
C, respectivamente, (figura 6). 
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Figura 6 - Velocidade relativa do ar para os três arranjos - modelo agrupado 

 

 

c) Ambiente interno - Modelo Lâmina 

 

Figura 7 - Ventilação interna - modelo lâmina 

 

 

d) Ambiente interno - Modelo Agrupado 

 As simulações realizadas considerando distanciamento de 11m entre 
blocos apresentaram velocidades maiores em relação aos edifícios distanciados 
a 6,35m. Em todos os três arranjos de implantação o fluxo de ventos se mantêm 
em maior força no sentido predominante do vento canalizando o fluxo nos 
arranjos B e C.  

 

Figura 8 - Ventilação interna - modelo agrupado 
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 Observa-se uma redução nas velocidades, para aproximadamente 
1,50m/s em toda a área de maneira mais significativa no arranjo A apesar de se 
apresentar a mesma característica nos arranjos B e C no sentido transversal 
entre os blocos.  

 Observou-se que o fluxo de ventos a Leste, nas unidades perpendiculares 
ào sentido predominante, permeia pelos dormitórios a velocidade de 3m/s até a 
sala, já nas unidades opostas a Oeste devido ao efeito de turbilhonamento é 
possível verificar ventilação interna nos dormitórios . 

 Quando a orientação dos ventos acontece a Sudeste, observa-se fluxo 
maior de ventilação na cozinha e lavanderia. Devido a obstrução do vento a 7m/s 
no sentido do ventos, a velocidade reduz a 3,5m/s sendo possível adentrar pelas 
aberturas nos dormitórios no sentido Sudeste e leste. 

 Observa-se também que nessa orientação as unidades voltadas a Oeste 
ficam prejudicadas pela ausência de fluxo de ventos interna. 

 Na situação onde os ventos estiverem no sentido Noroeste em relação ao 
edifício os ventos são bloqueados pela própria edificações e redirecionados para 
percorrer a fachada a velocidade aproximada de 5m/s. Não se observa fluxo de 
vento interno na fachada incidente possivelmente devido a elevada velocidade e 
pequena abertura. Entretanto, nas unidades a leste onde há a formação de 
turbilhonamento o fluxo do vento é direcionado ao interior dos dormitórios. 

 

Considerações finais 

 Este trabalho teve como objetivo estudar a ventilação natural 
considerando diversos contextos: diferentes modelos de conjuntos habitacionais, 
diferentes arranjos de implantação e diferentes distâncias de entre edifícios, 
complementados pela avaliação da ventilação internamente à estas edificações. 

 Como resultados, foram encontrados valores mais elevados de 
velocidade do ar, tanto para o modelo lâmina quando para o agrupado, nas 
orientações em que o vento incidente é paralelo à fachada principal dos blocos 
(direções leste e oeste), enquanto que os menores valores foram registrados na 
orientações que determinam uma incidência perpendicular à estas fachadas 
(direções norte e sul).  

 Simulações com ângulo de afastamento 45º, conforme esperado, 
resultaram em maior velocidade do ar resultante, quando comparado aos 
arranjos com ângulo de afastamento 60º, variando de 70% a 46%. 

 Este estudo também chama a atenção para a necessidade de os 
arquitetos estejam cientes dos aspectos ambientais dos locais para os quais 
estão projetando. Conforme observado nos resultados apresentados, a 
determinação das distâncias de afastamento, orientação em relação à incidência 
predominante e dimensão das aberturas, terão um impacto significativo na 
disponibilidade de ventilação interna e externa. Estes fatores, quando 
negligenciados, podem resultar em desconforto para os moradores destes 
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conjuntos e provável utilização de energia elétrica para alçancar condições 
confortáveis (ventiladores, aparelhos de ar condicionado). 
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Apêndice III – material didático publicado no site do grupo de pesquisa 
arquitetura e construção 
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