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RESUMO 

 
LARANJA, Andréa Coelho. Parâmetros urbanos e a disponibilidade de iluminação 
natural no ambiente interno Rio de Janeiro, 2010. Tese (Doutorado em Arquitetura) – 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, 
PROARQ – Programa de Pós-Graduação em Arquitetura, Rio de Janeiro, 2010. 
 

A disponibilidade da iluminação natural nos ambientes internos das edificações é 

dependente, dentre outros, de parâmetros externos à edificação, relativos à malha 

urbana, vias e edificações obstruidoras, e do meio ambiente natural. Alguns desses 

parâmetros, identificados pela literatura como largura e orientação das vias, altura e 

afastamentos das edificações e superfícies refletoras externas, fazem parte das 

regulamentações urbanas, porém sem vínculo com a regulamentação que trata da 

escala do edifício, tampouco com características do ambiente natural tais como a 

abóbada celeste. Considerando a necessidade e possibilidade de controle da 

disponibilidade de iluminação natural no ambiente interno em função de variações 

nos parâmetros citados, o objetivo principal desta tese é analisar as contribuições da 

malha urbana, vias e edificações obstruidoras, qualificando suas características, de 

forma a contribuir para a disponibilidade da iluminação natural no ambiente interno. 

São considerados os seguintes parâmetros no que diz respeito às vias: largura, 

orientação e características das superfícies refletoras. No que diz respeito às 

edificações obstruidoras são considerados os seguintes parâmetros: altura e 

afastamentos frontais e laterais, e características das superfícies refletoras. A 

consideração dos parâmetros permitiu o entendimento de sua efetiva relevância na 

disponibilidade de iluminação natural no ambiente interno, onde foram observados 

três aspectos principais: a) a média anual de iluminância interna, b) os percentuais 

de horas do dia enquadrados nos intervalos das UDI (Useful Daylight Illuminance), c) 

os percentuais de iluminância provenientes do Céu e do Sol para o ambiente interno. 



 

 

 

A metodologia de trabalho foi aplicada em um cenário urbano, caracterizado por um 

recorte urbano na cidade de Vitória - ES.  Na simulação da disponibilidade de 

iluminação natural no ambiente interno foi utilizada a ferramenta computacional 

TropLux.  A metodologia de trabalho englobou duas fases. Na primeira fase foi 

utilizado o cenário urbano, caracterizado com real, e o cenário simplificado, gerado a 

partir da simplificação das formas do cenário real. Na simulação dos cenários foram 

obtidos os dados referentes ao valor da média anual de iluminância interna dos 15 

céus padrão da CIE. Comparados os valores foram tomados três céus, os quais 

representam o valor mínimo, o valor mediano, e o valor máximo. Na segunda fase do 

trabalho foram realizados cinco grupos de simulações em função dos parâmetros 

analisados e dos três tipos de céus encontrados na primeira fase do trabalho. Os 

resultados finais confirmaram a relevância de cada um dos parâmetros na 

disponibilidade de iluminação natural no ambiente interno, com menor relevância 

para o parâmetro afastamento. Constatou-se que há intervalos de larguras de vias e 

de alturas de edificações obstruidoras que geram maiores taxas de variação na 

iluminação do ambiente interno. Verificou-se que há uma relação proporcional entre a 

largura de via e altura das edificações adequada para garantia de iluminação natural 

no intervalo suficiente das UDI. Conclui-se a possibilidade de aplicação dos 

resultados nas regulamentações urbanas, como forma de garantir disponibilidade de 

iluminação natural no ambiente interno.  

Palavras-chave: Iluminação natural, eficiência energética, regulamentação urbana. 
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ABSTRACT 

 
LARANJA, Andréa Coelho. Urban parameters and the availability of indoor daylight.  
Rio de Janeiro, 2010. Thesis (Doutorado em Arquitetura) – Universidade Federal do 
Rio de Janeiro, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, PROARQ – Programa de 
Pós-Graduação em Arquitetura, Rio de Janeiro, 2010. 
 

The availability of  indoor daylighting from buildings are dependent, among others, to 

the external parameters from the buildings, regarding on the city grid, roads and 

obstructing buildings and from the natural resource. Some of these parameters, 

identified by the literature as width and orientation of the  roads, height  and  distance 

of the buildings and external reflective surfaces , make part of the urban rules , 

however without link with the rule that deals with the scale of the building , nor with 

characteristics  from the natural  resource as the sky vault. Considering the necessity  

and possibility of control  of indoor daylighting availability  due to variation in 

parameters  cited, the main objective of this thesis is to analyse the contribution of the 

city grid, roads and obstructing buildings, qualifying their characteristics, in a way to 

contribute to the availability of the indoor daylighting. It is considered the following 

parameters regarding to the roads: width, orientation and characteristics of the 

reflective surfaces. Regarding to the obstructing buildings are considered the 

following parameters : height and  frontal and  lateral distance, and characteristics of  

reflective surfaces. The consideration of parameters allowed the understanding of its 

effective  relevance in the availability of daylight indoors, where it was observed three 

main aspects : a) the medium annual of artificial lighting  , b) the percentages of day 

hours  framed in the intervals of the  UDI (Useful Daylight Illuminance), c) the 

percentages of lighting from the Sky and Sun indoors. The methodology of work was 

applied in an urban scenario, characterized by an urban cut in the city of Vitória - ES.  

The simulation of the availability of daylight indoors was applied through the 



 

 

 

computational tool TropLux.  The methodology included two phases. In the first phase 

was used the urban scenario, characterized with real, and the simplified scenario , 

generated from the simplification of forms of the real scenario. From the simulation of 

the scenarios were obtained the data regarding the medium annual value of indoor 

lighting from the 15 standard skies of the CIE. Compared with the value were taken 

three skies,  which represent the minimum value, the median value, and the 

maximum value. In the second phase of work were performed five groups of 

simulations of the parameters analysed and the three kinds of skies found in the first 

phase of the work. The final results confirmed the  relevance of each one of the 

parameters in the availability of indoor daylighting, with less relevance to the distance 

parameter. It was noted that there are intervals of width in the roads and height from 

the obstructing buildings that generate bigger rates of variation of indoor  lighting . It 

was checked that there is a proportional relation between the width of the road and 

the height of the buildings appropriated for the guarantee of daylight in the sufficient 

interval  of the UDI. It was concluded the possibility of application of results in the 

urban rules, as a way to guarantee the availability of indoors daylighting.  

Key-words: Daylight, energetic efficiency, urban rules.  
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INTRODUÇÃO 

 

A presente tese pode ser incluída no contexto das pesquisas relacionadas com a 

iluminação natural no ambiente interno. Do ponto de vista histórico a abordagem da 

iluminação natural no ambiente interno passou por variações em função dos 

diversos paradigmas apresentados. Na medida em que novos materiais e 

tecnologias foram desenvolvidos, as aberturas e os elementos de ligação entre 

interior e exterior passaram por transformações, até chegar a Revolução Industrial, 

na qual houve a ruptura com o meio ambiente em que a arquitetura se inseria.  

Mais recentemente, as novas formas de conceber a arquitetura passaram a 

apresentar a retomada de sua integração ao meio natural, com uma arquitetura 

vinculando-se novamente ao clima. As pesquisas atuais tendem a apontar para a 

necessidade de articulação entre ambiente interno e externo, a fim de obter 

disponibilidade de iluminação natural no ambiente interno construído. Enfatiza-se, 

nesse momento, a relação entre a disponibilidade da iluminação do ambiente interno 

construído e o planejamento urbano.  

Com relação às regulamentações pode-se falar da Constituição Federal de 1988 e o 

Estatuto da Cidade que designam o Plano Diretor Urbano como principal 

instrumento do município na busca por ordenação, organização e crescimento da 

cidade. Cabe ao município a construção desse Plano, articulado com demais 

regulamentações que remetem à cidade. A articulação entre eles deve ser clara e 

estar definida em sua estrutura, sendo de responsabilidade das duas escalas de 

regulamentação, do urbano e da edificação, a garantia da qualidade dos espaços 

habitados. Entretanto, encontra-se ainda no cenário nacional um quadro precário 

quanto às regulamentações edilícias e urbanas existentes, uma vez que estas 

trazem abordagens generalizadas para a cidade, sem vínculos entre as duas 

escalas de regulamentações. Dessa forma, não se observa qualquer relacionamento 

entre os parâmetros que influenciam a disponibilidade de iluminação no ambiente 

interno com o ambiente externo, nem relações com o clima do local. 

Nesse contexto, são aqui apresentadas algumas carências observadas quanto à 

abordagem da iluminação natural no ambiente interno: a não-identificação do grau 

de interferência na disponibilidade de iluminação natural no ambiente interno, pelos 

parâmetros da malha urbana, vias e edificações obstruidoras; a falta de dados do 
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clima, com relação à iluminação natural; a falta de regulamentos que tratam da 

edificação e do espaço urbano em consonância com as características climáticas da 

localidade; a não-integração entre as regulamentações que tratam do edifício e do 

espaço urbano, visto que elas gerenciam o desenvolvimento e crescimento da 

cidade, além de suas atuações causarem reflexos uma na outra; o estabelecimento 

de regulamentações sem base científica, em função de mínimos e máximos e não 

do ideal a ser trabalhado, sem traduzir muitas vezes em disponibilidade de 

iluminação natural para o ambiente interno; 

Diante do exposto, o objetivo principal desta tese é analisar as contribuições da 

malha urbana, vias e edificações obstruidoras, qualificando suas características, de 

forma a contribuir para a disponibilidade da iluminação natural no ambiente interno; 

mais especificamente, considerando os seguintes parâmetros no que diz respeito às 

vias: largura, orientação e características das superfícies refletoras. No que diz 

respeito às edificações obstruidoras, são considerados os seguintes parâmetros: 

altura e afastamentos frontais e laterais, e características das superfícies refletoras. 

Para tanto, os objetivos específicos são: identificar o uso da iluminação natural nas 

edificações; identificar os fenômenos psicológicos e fisiológicos da iluminação 

natural experimentados pelo ser humano; identificar a apropriação da iluminação 

natural pelas edificações ao longo dos tempos; identificar e analisar os parâmetros 

externos do ambiente construído, influenciadores da iluminação natural no ambiente 

interno; caracterizar disponibilidade da iluminação natural no ambiente interno; 

avaliar de que forma as regulamentações edilícias e urbanas inserem a iluminação 

natural nas suas práticas gerenciadoras do edifício e do espaço urbano; identificar o 

comportamento da disponibilidade de iluminação natural no ambiente interno, em 

função dos tipos de céus, e dos parâmetros da malha urbana, vias e edificações 

obstruidoras. 

Como contribuição da tese, pode-se dizer que será possível calcular a 

disponibilidade de iluminação natural no ambiente interno em função de variações 

nos parâmetros da malha urbana, vias e edificações obstruidoras. Especificamente 

no que diz respeito às vias: largura, orientação, refletância das superfícies 

horizontais. Especificamente no que diz respeito às edificações obstruidoras: altura, 

afastamentos laterais e frontais, refletância das superfícies verticais. 
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Analisando a malha urbana, especialmente as vias, surge uma primeira premissa:  

as características das vias (largura de vias, orientação e refletância) afetam a 

disponibilidade de iluminação natural no ambiente interno.  

Analisando a malha urbana, especialmente as edificações obstruidoras, surge uma 

segunda premissa: as edificações obstruidoras em função de suas características de 

alturas, afastamentos, e  refletâncias afetam a disponibilidade de luz natural no 

ambiente interno.   

Assim, uma hipótese foi formulada: a disponibilidade da iluminação natural no 

ambiente interno de um espaço edificado, observadas as características do clima, 

depende das características da malha urbana (vias e edificações obstruidoras), onde 

cada parâmetro da malha urbana opera de forma diferenciada e com limites de 

atuação, sendo possível manipulá-los de forma a contribuir com a disponibilidade de 

iluminação natural no ambiente interno. 

Tal hipótese fundamenta-se no pressuposto de já serem conhecidos os parâmetros 

da malha urbana, vias e edificações obstruidoras que influenciam o comportamento 

da iluminação natural no ambiente interno. 

Em função do contexto exposto e, dos parâmetros do entorno da edificação 

influenciadores da disponibilidade de iluminação natural no ambiente interno, são 

colocados os questionamentos que se classificam como norteadores para atingir os 

objetivos e avaliar a hipótese: Qual a relevância dos parâmetros “altura das 

edificações obstruidoras”, “afastamentos das edificações obstruidoras”, “coeficiente 

de reflexão das superfícies do entorno”, “largura das vias” e “orientação das vias” na 

disponibilidade de iluminação natural no ambiente interno? 

A fim de facilitar o entendimento a tese foi estruturada em sete capítulos. O capítulo 

1 apresenta as justificativas para o uso da iluminação natural, os fenômenos 

psicológicos e fisiológicos da iluminação natural no ser humano.  

O capítulo 2 expõe a trajetória da iluminação natural na arquitetura. Traça-se um 

percurso da evolução histórica da apropriação da luz natural pelo homem a partir de 

sua intervenção no meio natural, adaptando abrigos as suas necessidades. 

Destaca-se a industrialização e as mudanças no modo de vida da população, bem 

como os reflexos dessa nova conjuntura para a arquitetura. Apresenta-se o novo 
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contexto mundial, fruto das crises energéticas, e consequentemente, o resgate de 

uma arquitetura que mostra interações com o meio ambiente.  

O capítulo 3 aborda sobre as condições luminosas da abóbada celeste e sua 

influência na iluminação natural no ambiente interno. Discutem-se os parâmetros 

que influenciam na disponibilidade de iluminação natural no ambiente interno. 

Apresentam-se os padrões de avaliação da iluminação natural no ambiente interno, 

bem como os métodos de caracterização dessa iluminação no ambiente interno. 

No capítulo 4 destacam-se as normatizações e regulamentações estrangeiras e 

nacionais quanto as suas abordagens no que diz respeito à iluminação natural. 

Ganham destaque o contexto econômico, as características climáticas, e as 

problemáticas enfrentadas pelos países. No âmbito nacional apresentam-se o novo 

contexto brasileiro com a Constituição Federal, as regulamentações urbanas e 

edilícias e suas contribuições na disponibilidade de iluminação natural no ambiente 

interno.  

O capítulo 5 descreve a metodologia utilizada na presente pesquisa, justificando os 

procedimentos adotados.  

No capítulo 6 apresenta-se o diagnóstico do cenário urbano estudado. 

Primeiramente caracteriza-se o cenário urbano, definindo-se as características da 

malha urbana, vias e edificações obstruidoras. A partir desse cenário urbano, 

caracterizado como “cenário real”, é gerado o chamado “cenário simplificado” 

caracterizado por uma simplificação das formas do cenário real. Em seguida é feito o 

carregamento dos dados no sistema computacional TropLux comparando-se os 

resultados obtidos nos dois cenários. A partir daí identifica-se o cenário que será 

utilizado na segunda fase do trabalho. 

No capítulo 7 é feita a caracterização do novo cenário, em função dos parâmetros 

analisados. Em seguida é feito o carregamento dos dados do novo cenário no 

sistema computacional. Por fim são analisados os resultados obtidos na simulação 

computacional. 

Ao término do trabalho são apresentadas as conclusões da presente pesquisa, 

apontando as contribuições conceituais e acadêmicas e seus reflexos na prática da 

arquitetura, além de indicar as possibilidades futuras de continuidade dessa 

pesquisa. No apêndice são fornecidos os trabalhos publicados durante o 

desenvolvimento desta tese. 
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1 ILUMINAÇÃO NATURAL 

 

Apresentam-se neste capítulo as justificativas para o uso da iluminação natural e os  

fenômenos psicológicos e fisiológicos da iluminação natural experimentados pelo ser 

humano.  

 

1.1 JUSTIFICATIVAS PARA O USO DA ILUMINAÇÃO NATURAL 

 

A luz natural está presente desde o início da humanidade, sendo a fonte de melhor 

resposta visual para o ser humano, sob a qual ele desempenha as mais diversas 

atividades. Dentre os sentidos humanos, a visão é o mais desenvolvido, estando 

presente em praticamente todas as atividades exercidas no âmbito da comunicação 

e da interação social. São muitas as razões para se utilizar a iluminação natural, 

dentre as quais pode-se citar a sua não-constância.  Para o Thermie Energy 

Research Group (1994), a iluminação natural é valorizada pelas pessoas em função 

de sua variedade.  Pode-se dizer que a luz natural traz dinâmica ao espaço por ela 

iluminado, com o surgimento de sombreamentos, variações nas cores, nos reflexos 

e nos valores de iluminância. Isto é decorrente da variação das características da luz 

natural ao longo dos horários do dia, das estações do ano, das condições do céu e 

das características do ambiente externo (ver Figuras 1-1 e 1-2). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 1-1: Imagem de edificação sob luz natural. 
Fonte: CERVER (2000, p.887) 
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FIGURA 1-2: Imagem de edificação sob luz natural. 
Fonte: CERVER (2000, p.697-698) 

 
Muitos autores justificam o uso da luz natural pelo valor que ela agrega ao espaço 

arquitetônico. Robbins (1986) e Reinhart (2002) enfatizam seus benefícios citando-a 

como elemento de concepção arquitetônica. Assaf e Pereira (2003) também 

ressaltam que a iluminação natural é elemento de expressão arquitetônica ao criar 

atmosferas nos ambientes internos, como se pode perceber na Figura 1-3.  

  

FIGURA 1-3: Institutos de Investigación em Wageningen, na Holanda, projeto de Behnisch, Behnisch 
& Partner de 1993. 

Fonte: GAUZIN-MULLER (2002, p.223) 
 

Scarazzato (2004) destaca que a iluminação natural modela as formas 

arquitetônicas por meio da dinâmica de sua luz, o que também pode ser observado 

nas obras de grandes nomes da arquitetura como Wright, Le Corbusier, dentre 

outros (Robbins, 1986; ver Figura 1-4). 
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FIGURA 1-4: Notre Dame Du Haut Chapel, em Ronchamp na França, 1950-55. Imagem interna e 
externa. Arquiteto: Le Corbusier 

Fonte: Naul (2009) 
 

Robbins (1986) e Dubois (2006) mencionam que a iluminação natural também traz 

benefícios em função dos menores consumos de energia. De acordo Oakley et al. 

(2000), uma maior utilização da luz natural nas edificações pode propiciar de 20% a 

30% na economia de eletricidade, comparado ao total da construção. Dessa forma a 

iluminação natural substitui parcialmente as fontes de energia artificial, combatendo 

o desperdício de energia elétrica com iluminação artificial.  

 

 

1.2 BENEFÍCIOS DA ILUMINAÇÃO NATURAL: ASPECTOS PSICOLÓGICOS E 

FISIOLÓGICOS 

 

A iluminação natural traz ao ser humano benefícios psicológicos e fisiológicos que 

não podem ser obtidos com a iluminação artificial. De acordo com Fonseca (2000), 

sendo o homem um ser de hábitos predominantemente diurnos, possui expectativas 

de ambientes sempre iluminados; em caso contrário, sentir-se-á amedrontado em 

função da frustração de suas expectativas. Robbins (1986) ressalta o desejo do ser 

humano em ter a luz natural e a luz solar nos ambientes internos. Desse modo, a 

iluminação natural traz benefícios ao ser humano ao satisfazer seus desejos 

recorrentes. Apesar dos seres humanos permanecerem boa parte da vida em 

ambientes internos, protegidos das condições adversas do clima, das intempéries, a 

iluminação natural traz o benefício gerado pela orientação temporal. Ela admite o 
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contato com o ambiente externo, permitindo o entendimento das condições do 

tempo e a visão do espaço externo.  

Begeman e Beld (1997) relatam em suas pesquisas que nos ambientes internos a 

maioria das pessoas tem preferência pela variação de iluminação em função da 

iluminação natural do dia, isto é, seguindo o ciclo do dia, ao contrário de níveis 

constantes de iluminação artificial. De acordo com o Thermie Energy Research 

Group (1994), há benefícios também nas alterações da distância focal ao se 

visualizar uma paisagem no exterior. A existência de uma abertura permite 

vantagens psicológicas por meio da visualização do meio-ambiente externo, o qual 

ocorre por meio da paisagem e pelo contato com a orientação do tempo e hora do 

dia. Outros estudos informam também que a iluminação exerce influência no 

comportamento das pessoas. Fonseca (2000) relata que a iluminação tem efeitos 

terapêuticos, combatendo também as possíveis desordens depressivas, por 

exemplo a SAD, Seasonal Affective Disorder, síndrome depressiva observada em 

localidade de latitudes altas do hemisfério norte, com clima característico de um céu 

cinzento e chuvoso. Essa síndrome alcança 5% da população adulta. Assaf e 

Pereira (2003) confirmam a ação terapêutica da iluminação natural, citando sua 

influência no humor das pessoas. Reinhart (2002) e Scarazzato (2004), por seu 

turno, enfatizam a importância da iluminação natural para a produtividade. 

Scarazzato (2004) complementa essa abordagem, comentando que o contato com o 

exterior e a percepção da temporalidade do espaço interno traz benefícios para o 

equilíbrio emocional e para a produtividade das pessoas.    

Há também estudos que evidenciam os benefícios da luz natural para a regulação 

das funções biológicas. O ritmo diurno humano forma condicionamentos em função 

da luz do dia, estabelecendo o que se denomina como “ciclo circadiano” (do latim 

circa diem, que significa “cerca de um dia”), ou seja, diz respeito às oscilações que 

ocorrem no organismo humano durante o tempo de um dia, podendo-se aí citar 

alterações em processos fisiológicos como os de temperatura, de produção de urina 

e de ciclos hormonais (IIDA, 1990). Do mesmo modo, Assaf e Pereira (2003) 

acrescentam alterações no nível de atenção em função do ciclo circadiano. 

Begeman e Beld (1997) ressaltam que as interferências nos estímulos biológicos 

influenciam o desempenho, a disposição, o bem-estar e até mesmo a qualidade do 
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sono. Assim, a presença de pessoas em locais pouco iluminados pode acarretar 

muitos problemas de saúde. Os autores advertem que há diferenças entre os níveis 

de iluminação para a ocorrência da estimulação biológica e a necessidade visual, 

sendo que a necessidade biológica requer níveis maiores de iluminação. 

 

1.3 CONCLUSÃO  

 

Neste capítulo destacam-se as questões que definem a importância da iluminação 

natural. Enfatiza-se seu valor como elemento valorizador da obra arquitetônica, 

contribuidor para a minimização dos gastos com energia elétrica, chegando até sua 

influência psicológica e fisiológica no ser humano, com interferências na 

produtividade, estado de ânimo, sono, dentre outros.  
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2 A TRAJETÓRIA DA ILUMINAÇÃO NATURAL NA ARQUITETURA 

 

Este capítulo apresenta a trajetória da iluminação natural na arquitetura, 

destacando-se a evolução das aberturas que permitiram o acesso da iluminação 

natural nos ambientes internos, bem como a evolução dos materiais de construção e 

das técnicas construtivas. Enfatiza-se o estilo arquitetônico caracterizado como 

Movimento Moderno com grande ênfase no emprego dos novos processos 

tecnológicos, e a arquitetura de Le Corbusier com o uso do brise-soleil. Ressalta-se 

o Estilo Internacional, uma das vertentes do Movimento Moderno, com a aplicação 

de grandes fechamentos em vidros na arquitetura. Apresenta-se o novo contexto 

mundial, fruto das crises energéticas e, conseqüentemente, o resgate de uma 

arquitetura que mostra interações com o meio ambiente. Destacam-se arquitetos 

que desenvolvem soluções de projeto no âmbito nacional e internacional, explorando 

de forma consciente, dentre outros elementos do clima, a iluminação natural. Por fim 

evidenciam-se as características arquitetônicas e urbanísticas de Vitória-ES a qual 

abrange o recorte urbano onde será aplicada a metodologia. 

 

2.1 OS PRIMÓRDIOS DA ILUMINAÇÃO NATURAL NA ARQUITETURA 

 

A luz natural é a principal fonte de luz desde o início da humanidade, a qual 

desenvolve suas atividades mais produtivas enquanto a iluminação natural está 

disponível durante o dia. É por meio das aberturas que a iluminação natural tem 

acesso aos ambientes internos. É possível analisar historicamente a iluminação 

natural no ambiente interno por meio das características das aberturas no envoltório 

da edificação. Pode-se dizer que nos primeiros abrigos as atividades domésticas 

eram tão primitivas que não havia qualquer preocupação com o ganho de luz natural 

dentro dos seus espaços. Nessa época a principal preocupação se restringia à 

proteção da vida (BAKER, 1993). 

Magalhães (1993) está entre os defensores de que inicialmente nas cavernas, 

cabanas e tendas, as aberturas tinham como função apenas permitir o acesso das 

pessoas, funcionando como portas1. Constata-se neste momento que o primeiro 

emprego das aberturas foi a ligação física entre o ambiente externo e o interno, uma 

                                                 
1
 De acordo com o Dicionário Aurélio, a palavra porta significa “abertura em parede, ao nível do piso, 

para dar entrada ou saída. 
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passagem para entrar e sair. A função de iluminar e ventilar os espaços internos só 

aparece quando o homem inicia sua intervenção no meio natural, transformando os 

abrigos, adaptando-os às necessidades do cotidiano. Segundo Mascaró (1981), nas 

casas primitivas verifica-se a existência de aberturas onde a iluminação natural 

entrava por meio da porta e a fumaça saia por meio de aberturas no teto.   

Baker et al (1993) consideram que é nas edificações religiosas que se pode verificar 

mais rapidamente a manifestação da iluminação natural nos ambientes internos. 

Segundo Mascaró (1981), nos templos egípcios a iluminação natural entrava nas 

construções de forma indireta, por meio de grelhas colocadas nas galerias 

hipostilares2. As janelas possuíam tamanhos reduzidos, como estreitas aberturas 

limitando a entrada excessiva do calor em função do clima desértico quente e seco. 

Na Grécia, o emprego da pedra como principal elemento de construção acabou 

gerando um grande uso de pórticos e colunas. Nos templos gregos, as colunas eram 

utilizadas como filtros para a luminosidade, ora obstruindo a luz, ora dando espaço 

para ela. Constatam-se também nas edificações gregas a presença das aberturas 

laterais, as portas, orientadas para o sol da manhã proveniente do Leste3 (PEREIRA, 

1995). Pereira (1995) observa que na Roma Antiga o aperfeiçoamento do arco, da 

abóbada e da cúpula permitiu vencer vãos cada vez maiores. A presença do óculo, 

abertura circular no alto da cúpula, permitia a entrada da iluminação natural no 

ambiente interno, ver Figura 2-1. 

 

  

FIGURA 2-1: PANTEÃO, 120 A 124 d.C. 
Fonte: LIBERATI e BOURBON (2005) 

 

                                                 
2 De acordo com o Dicionário Aurélio, a palavra hipostilares deriva de hipostilo, que vem do grego 

“hypostylos”: “Diz-se de um compartimento cujo teto é sustentado por colunas” 
3 Também é observado na Grécia o uso dos pátios internos, orientados para o Sul dentro das casas, 
permitindo os ganhos solares no inverno. Também havia a preocupação nas casas de dois 
pavimentos em se trabalhar apenas um pavimento na seção Sul, de forma a não bloquear a 
incidência solar dentro da edificação. 



33 
 

Mascaró (1981) comenta que, no estilo gótico, a presença da alvenaria de pedra 

como sistema estrutural liberou as paredes da função estrutural, apresentando 

aberturas progressivamente maiores. De acordo com Crandel (1982), nessa época 

presenciava-se o uso dos vitrais, dos quais o autor cita como exemplo a catedral de 

Chartres, na França, caracterizada como uma das maiores e mais ricas da época, 

ver Figura 2-2.  

 

FIGURA 2-2: Foto da nave central da catedral de Chartres e janela com vitrais da fachada oeste, 
França. Data de meados do século XII. 

Fonte: CRANDELL (1982, p.61-65) 

 

No que diz respeito à Renascença, as aberturas davam ao ambiente interno um 

caráter místico, por meio dos altos contrastes de iluminação ver Figura 2-3 

(PEREIRA, 1995; MASCARÓ,2005). 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 2-3: BASÍLICA DE SÃO PEDRO (ROMA) –1506-1626 
Fonte: UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (2009) 
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É interessante observar que a fachada das edificações, por meio dos tamanhos e da 

orientação solar de tais aberturas, era o elemento controlador da iluminação natural 

no ambiente interno. Observa-se nessa era pré-industrial a dependência das 

atividades realizadas nos ambientes internos à proximidade com o ambiente 

externo. Variações maiores nas aberturas aconteceram, posteriormente, em função 

da evolução dos materiais de construção e das técnicas construtivas. De acordo 

com Mascaró (1981) e Baker (1993), a popularização do vidro foi um grande 

influenciador na evolução das janelas. Mascaró (1981) acrescenta que também o 

surgimento do aço no século XIX, bem como no século seguinte o desenvolvimento 

do concreto, permitiram alterações significativas na arquitetura, bem como na forma 

de conceber as aberturas, que acabaram se tornando elementos integrados aos 

planos da edificação. 

 

2.2 A ILUMINAÇÃO NATURAL NA ERA DA INDUSTRIALIZAÇÃO 

 

A industrialização que ocorreu no final do século XIX e particularmente durante o 

século XX mudou de maneira radical o modo de viver e de trabalhar da população. 

Esta passa a não mais trabalhar nas atividades agrárias, antes realizadas em 

espaços abertos. Agora as novas atividades são desenvolvidas dentro de ambientes 

construídos fechados, em tarefas complexas e demandando muitas vezes altos 

níveis de iluminamento. As mudanças ocorridas com a industrialização 

representaram alterações drásticas na arquitetura:  

De fato, a maior parte dos tipos de construção que fazem parte agora da 
nossa vida quotidiana nem sequer existiam antes de 1850. A fábrica 
moderna, o arranha-céu moderno, o centro comercial, a escola moderna e o 
moderno hospital são, todos, invenções completamente novas, quase sem 
antecedentes até meados do século XIX (BLAKE, 1966, p. 09). 

 

O Movimento Moderno, com seu estilo arquitetônico atuante no século XX,  rompeu 

com as referências históricas, vislumbrando os avanços tecnológicos identificados 

sobretudo com a industrialização, conferia ao arquiteto vasta liberdade para 

empregar os novos processos técnicos na Arquitetura. Para Vianna e Gonçalves 

(2001), os avanços da indústria do vidro, as tecnologias da Iluminação fluorescente 

e os sistemas de ar condicionado que se difundiram após a Segunda Guerra 

Mundial permitiram essas grandes mudanças na arquitetura, em concomitância com 

a tecnologia das estruturas de concreto armado e do elevador. 
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A arquitetura do Movimento Moderno possuía duas grandes correntes, o 

funcionalismo e o movimento orgânico. Para Blake (1966) muitos arquitetos 

contribuíram enormemente para a Arquitetura Moderna, podendo ser destacados 

três grandes nomes: Mies van der Rohe, Le Corbusier, e Frank Lloyd Wright, os 

quais desenvolveram cada um seu estilo próprio. Foi com a arquitetura de Mies van 

der Rohe que o Estilo Internacional, uma das vertentes do Movimento Moderno, 

ganhou força. Esse estilo caracterizava-se pelo funcionalismo e pela técnica (ZEVI, 

1978), confirmando a supressão dos adornos4, apropriando-se do telhado plano, 

fachada lisa e sem uso de beirais. Tirava-se partido da evolução dos materiais: a 

sustentação das construções não era mais feita pelas paredes, mas sim pelas 

estruturas de aço, concreto armado ou madeira.  Agora as paredes podiam ser 

compostas de fechamento em vidro sempre sem adorno (WOLFE, 1990). 

O Estilo Internacional, repetido indiscriminadamente em contextos climáticos que 

não aqueles de climas temperados do hemisfério norte, onde havia surgido, trouxe 

sérios danos para a arquitetura. WOLFE (1990) observa que não era possível o uso 

de qualquer proteção nas janelas, interna ou externamente, estores5, persianas ou 

cortinas, sob pena de “aniquilar-se” a pureza do desenho exterior. Tirava-se partido 

da evolução das técnicas construtivas, permitindo-se grande insolação e iluminação 

natural suficiente para assolar as fachadas das edificações e os ambientes internos, 

ver Figura 2-4. No limite da universalização da arquitetura Vianna e Gonçalves 

(2001) chegam a apontar certas negligências quanto ao atendimento das 

necessidades humanas em função das condicionantes do clima.  

                                                 
4
Adolf Loos já em 1908, publica o livro “Ornamento é Crime“ criticando a arquitetura que se 

preocupava com o ornamento, caracterizando-o como supérfluo (DESIGN. INTRO, 2008). 
5
 De acordo com o dicionário Aurélio, “estore” é uma “cortina que se enrola e desenrola por meio de 

mecanismo apropriado” 
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FIGURA 2-4: Imagem do projeto de Mies van de Rohe, Edifício Seagram, Nova York, 1954-1958. Ele 
é uma das primeiras edificações na tipologia de torres de escritório o qual utilizou toda a fachada em 

vidro. 
Fonte: GOSSEL e LEUTHAUSER (2005) 

 

O Estilo Internacional incorporou as inovações tecnológicas, tornando a arquitetura 

independente do clima ao ignorar a posição geográfica, o entorno, a orientação de 

fachadas, a iluminação natural, trazendo assim prejuízos para a arquitetura. A 

fachada da edificação perde a importância no controle de luz e calor, sendo 

transferida tal função para os sistemas mecânicos de aquecimento, refrigeração e 

iluminação artificial. Com a utilização da iluminação artificial dentro dos espaços 

arquitetônicos, a iluminação natural passa a não ser tão valorizada em todas as suas 

potencialidades. Deixa-se de trabalhar os espaços tirando proveito dos recursos da 

iluminação natural, existindo espaços projetados apenas pelo enfoque da iluminação 

artificial6. Ocorre então a perda de uma das principais funções da janela, a da 

iluminação natural, sendo então utilizada como elemento de fachada ou como mero 

identificador de um estilo arquitetônico (MAGALHÃES, 1993). Nesse momento 

eclode o uso das grandes áreas envidraçadas empregadas nos mais diversos 

                                                 
6
 De acordo com OSTERHAUS (1993 apud PEREIRA, 1995, p.09), “A quantidade de luz artificial, 

nestes espaços, ao contrário de sua qualidade se tornou uma obsessão. A normatização nos EUA, na 
busca de uma produtividade crescente, chegou a recomendar 1500-2000lux para atividade de 
escritórios, sem nenhuma consideração com custos energéticos: isto, associado a uma planta livre e 
artificialmente acondicionada, gerou ambientes de trabalho extremamente monótonos e 
insatisfatórios”. 
 



37 
 

climas, caracterizadas como “cortinas de vidro”, permitindo em muitas ocasiões um 

excessivo ganho de luminosidade e de calor. De acordo com Lamberts et al (1997, 

p.18), 

(...) O conseqüente edifício “estufa” foi então exportado como símbolo de 
poder, assim como sistemas sofisticados de ar condicionado e 
megaestruturas de aço e concreto, sem sofrer readaptações às 
características culturais e climáticas do local de destino. 

 

Assim, após a década de 50, propaga-se por todo o mundo o “Estilo Internacional”, 

que recorre a fachadas caracterizadas como “peles de vidro” ou “cortinas de vidro”, 

em sua maioria, sem vínculo com o contexto climático e apoiado na tecnologia do 

condicionamento de ar (VIANNA e GONÇALVES, 2001). Essa abordagem, se 

observada pelo aspecto da iluminação natural e insolação no ambiente interno, 

confirma uma linguagem arquitetônica inapropriada para países como os de clima 

quente, em função de excessivo ganho de iluminação natural, bem como grande 

carga térmica. 

Ao mesmo tempo em que se observavam edificações em fachadas de vidro, 

expostas ao tempo, constatava-se na arquitetura modernista de Le Corbusier a 

presença de elementos controladores da insolação e da iluminação natural. Para 

Vianna e Gonçalves (2001, p.44), observa-se um “novo código de valores para os 

edifícios modernos, com a mesma idéia de abstração e transparência, porém não 

tão óbvia como nas propostas de Mies van de Rohe”. Assim, a consideração dos 

recursos naturais no projeto arquitetônico não estava perdida. A arquitetura 

produzida por Le Corbusier começava a estabelecer novas posturas no ato de 

projetar buscando na luz natural uma arquitetura consciente (MACIEL, 2006). 

Acontecem então redescobertas nas formas arquitetônicas, utilizando-se os próprios 

materiais empregados na edificação como estratégias no controle da iluminação 

natural e insolação no ambiente interno. Na Figura 2-5, observam-se variações nos 

elementos da fachada em função do ambiente natural externo, interferindo na 

iluminação natural e insolação no ambiente interno. A fachada retoma a importância 

no controle solar, fazendo surgir mecanismos de controle climático como o brise-

soleil, amplamente estudados e aplicados na arquitetura aliada ao clima, como 

elementos de controle solar e de iluminação natural.  
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FIGURA 2-5: Imagem do projeto de Le Corbusier, Edifício de Mill Owners em Ahmedabad, 1954. 
Fonte: MACIEL, 2006. 

 

No Brasil constata-se primeiramente a presença do Movimento Moderno nas 

construções do arquiteto Gregori Warchavchik, precursor do ideário da nova 

arquitetura em São Paulo com a exposição da Casa Modernista, em 1930. Nessa 

época, no Rio de Janeiro, Lucio Costa7 faz breve passagem pela ENBA, Escola 

Nacional de Belas Artes, como diretor, divulgando então as propostas da arquitetura 

moderna. A partir de então, um grupo de arquitetos inicia a aplicação dos princípios 

preconizados por Le Corbusier nas edificações do arquiteto Lúcio Costa, 

observando-se então que a arquitetura desenvolvida no Brasil também aderiu ao 

Movimento Moderno.  

Ocorre, porém, que a arquitetura moderna brasileira, em muitos casos, assimilou as 

particularidades próprias do clima, como pode ser observado na obras de Lúcio 

Costa. Em suas obras são observadas soluções funcionais, mas com intenções do 

Movimento Moderno (FONSECA et al,  2008). Nas obras de Lúcio Costa constata-se 

a presença do brise-soleil, característica da arquitetura proveniente de Le Corbusier, 

mas com a função de proteção às janelas, controle solar e de iluminação natural, 

indicando em suas obras um tratamento específico das fachadas das edificações. O 

mesmo pode ser verificado também no edifício do Ministério da Educação com 

placas verticais e brise-soleil móveis cobrindo toda a fachada orientada para o norte 

(fachada de grande insolação). Essa edificação foi a primeira grande edificação que 

fez uso por completo dos dispositivos sombreadores, ver Figuras 2-6 e 2-7 (BLAKE, 

1966): 

                                                 
7
 Lúcio Costa foi um dos mais relevantes nomes da arquitetura brasileira, e um dos líderes do 

Movimento Moderno no Brasil. 
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FIGURA 2-6: Imagem que representa o brise-soleil adotado no Ministério da Educação, no Brasil, Rio 
de Janeiro por Lúcio Costa e equipe, em 1936, tendo como consultor Le Corbusier. 

Fonte: Goodwin (1943, apud TINEM, 2006) 

 

FIGURA 2-7: Imagem que representa os esquemas do brise-soleil móvel, para controle solar e de 
iluminação natural adotados no Ministério da Educação por Lúcio Costa e equipe, em 1936. 

Fonte: Goodwin (1943, apud TINEM, 2006) 
 

2.3  UMA ARQUITETURA QUE RETOMA AS RELAÇÕES COM OS 

RECURSOS NATURAIS 

 

O uso das cortinas de vidro, com usos abusivos de sistemas de iluminação e 

climatização artificial acarretou grandes consumos energéticos. A crise energética 

proveniente do colapso do petróleo na década de 1970, aliada ao aumento da 

população nos anos 80 e ao consumo desregrado de energia pelas edificações, 

começou a apontar para um sentido de consciência, o qual começa a ser observado 

numa arquitetura que deu início a respostas para a crise instalada. Desenvolveu-se 

então nos Estados Unidos e Europa, juntamente com outros movimentos da 
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arquitetura, a chamada Arquitetura Solar. Essa arquitetura veio como resposta à 

crise de energia, apoiando-se nos recursos naturais, especialmente os recursos 

energéticos solares, dentre eles a iluminação natural (FERNANDEZ, 2008 apud 

ZAMBRANO, 2008). Pode-se dizer que apesar da atenção especial à economia de 

energia, a nova arquitetura ficou aquém do atendimento ao conforto ambiental do 

ambiente interno, dentre eles o conforto lumínico.  

A Arquitetura Bioclimática que despontou a partir dos anos 80, fez uma abordagem 

com relação à integração entre edifício e seu entorno climático, tirando partido de 

todas as variáveis do clima de uma localidade, dentre elas a iluminação natural. No 

Brasil, pesquisadores como Frota (2004), Vianna e Gonçalves (2001), Rivero (1985), 

Cabús (2002), Pereira (1995), entre outros, expressam suas preocupações no 

desenvolvimento da arquitetura bioclimática, muitos deles com grande enfoque na 

iluminação natural no ambiente interno. Como exemplares elucidativos da 

arquitetura bioclimática produzida no Brasil, podem-se referenciar as obras de João 

Figueiras Lima, o “Lelé”. Outro grande exemplo que pode ser citado é Severiano 

Mário Porto, arquiteto bastante atuante na região Amazônica. Severiano 

desenvolveu em suas obras uma arquitetura com preocupações com os materiais e 

técnicas regionais, bem como com as questões climáticas, dentre elas a iluminação 

natural. Destaca-se a seguir o projeto da sede da Suframa, Superintendência da 

Zona Franca de Manaus, onde os módulos de concreto em forma de tronco de 

pirâmide oca permitem a entrada da luz natural, ver Figura 2-8. 

 

FIGURA 2-8: Sede da Suframa, Manaus. Arquiteto Severiano Porto 
Fonte: SABBAG, 2009 

 

Na esfera internacional destacam-se os trabalhos de alguns arquitetos considerados 

referência. As figuras a seguir apresentam o projeto do Commerzbank 

Headquarters, do escritório Fosters & Partners, onde se destaca uma arquitetura 
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com preocupações de explorar a integração com a iluminação natural nos ambientes 

internos. Observa-se o detalhe do átrio central o qual proporciona iluminação 

natural, bem como a zona de descanso ajardinada iluminada naturalmente, ver 

Figura 2-9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 2-9: Nova sede do Commerzbank Headquarters, na Alemanha, 1991, projeto de Fosters & 
Partners. 

Fonte:  Garreta ( 2003, p.18-21-22) 

 

O Centro Administrativo de Iguzzini em Recanati, Itália, de Mário Cucinella (com 

atuação profissional na Europa, principalmente na Grã-Bretanha), apresenta 

também preocupações com a integração com a iluminação natural. O projeto recorre 

aos dispositivos de proteção solar, bem como pátio central e estudos em 

laboratórios dos níveis de iluminação natural no ambiente interno, ver Figura 2-10 

(GAUZIN-MULLER, 2002). 

  
FIGURA 2-10: Edifícios de escritório – Centro administrativo Iguzzini em Recanati, Itália, 1997 de 

Mário Cucinella. 
Fonte: Gauzin-Muller ( 2002, p.232) 
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Destaca-se também a arquitetura de Alexandros Tombazis, do escritório de Meletitiki 

e A. N. Tombazis & Associates Architects Ltd. A Figura 2-11 abaixo ilustra a 

preocupação com os ganhos de iluminação natural no ambiente interno, onde é 

utilizado um sistema de filtros regulados automaticamente sobrepostos à fachada 

principal, graduando os ganhos solares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2-11: Sede Social de Avax na Grécia, 1992, projeto de Meletitiki e A. N. Tombazis 
Fonte: Gauzin-Muller ( 2002, p.225-226) 

 

2.4 ASPECTOS URBANOS E ARQUITETÔNICOS DE VITÓRIA-ES 

 

A cidade de Vitória, capital do estado do Espírito Santo, localiza-se em clima tropical 

úmido, na região sudeste brasileira, a 20°19’ de latitude Sul, ver figura 2-12. Vitória é 

formada por uma ilha e uma parte continental, sendo sua extensão compreendida 

em aproximadamente 93 km² (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E 

ESTATÍSTICA, 2006).  
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Figura 2-12: Fotografia aérea da cidade de Vitória 
Fonte: MEMÓRIA (2010) 

 
 
 

No contexto atual, o município caracteriza-se como centro econômico, político, 

cultural e social da Região Metropolitana de Vitória (RMV). Alguns acontecimentos, 

porém, vêm trazendo mudanças para a cidade, podendo ser citados ao menos dois. 

O primeiro diz respeito a certo esvaziamento do centro urbano original, 

consolidando-se corredores de serviço e comércio em outras áreas. Como segundo 

acontecimento, pode ser citada a descoberta e a exploração de gás e petróleo no 

Estado, aumentando o desenvolvimento econômico da cidade e, consequentemente, 

as demandas por unidades habitacionais e comerciais. 

Vitória caracteriza-se por um crescimento vertical, muitas vezes a partir da 

substituição expressiva de edificações residenciais unifamiliares, de um e dois 

pavimentos, por edificações residenciais multipavimentos, em diversos bairros da 

cidade8, as quais não se configuram em espaços com disponibilidade de iluminação 

natural adequado para o ambiente interno, ver Figura 2-13 e 2-14 

 

                                                 
8
 As regulamentações edilícias e urbanas, especificamente o Código de obras (1998) e o 

Plano Diretor Urbano (2006) de Vitória, de acordo com o estudo feito no capítulo 4, não 
apresentam itens que colaborem para o desenvolvimento e crescimento da cidade na 
garantia da disponibilidade da iluminação no ambiente interno. 
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Figura 2-13: Fotografia aérea da parte Leste da cidade de Vitória tirada em 1998, evidenciando o 
crescimento vertical do bairro da Praia do Canto 

Fonte: MEMÓRIA (2010) 

 

 

   

FIGURA 2-14: Imagens típicas das vias e edificações residenciais multipavimentos no bairro da Praia 
do Canto. 

Fonte: própria 

Em se tratando do Bairro da Praia do Canto9, foi com o Engenheiro Saturnino de 

Brito, com o loteamento baseado no urbanismo sanitarista, chamado “Plano Novo 

Arrabalde”10, que o bairro da Praia do Canto, tomou forma com ruas largas em 

traçado ortogonal, tendo como principal preocupação um projeto que contribuísse 

                                                 
9 O Novo Arrabalde abrange os atuais bairros da Praia do Suá, Praia do Canto, Santa Lúcia 
e Barro Vermelho. O bairro da Praia do Canto constitui-se de recorte urbano onde será 
aplicada a metodologia do trabalho. 
10 O Plano do Novo Arrabalde (elaborado em 1896) caracteriza-se pela primeira proposta 
de expansão urbana do engenheiro sanitarista Francisco Saturnino Rodrigues de Brito, bem 
como de primeira intervenção planejada na cidade de Vitória-ES (MENDONÇA, 2005).  O 
Plano do Novo Arrabalde acompanhou o plano de governo do estado do ES, Sr. Dr. Muniz 
Freire (1892-1896), o qual possuía como objetivo para o plano a reorganização espacial da 
Vila de Vitória, com vistas ao progresso na economia capixaba (PIMENTEL, 2006).   
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com condições ideais de saneamento e escoamento das águas pluviais (PIMENTEL, 

2006). O bairro já passou por inúmeras mudanças ao longo dos anos e hoje sua 

grande transformação é evidenciada pela substituição das casas de um e dois 

pavimentos originais do início do desenvolvimento do bairro por edificações 

residenciais multipavimentos, ver figura 2-15, bem como por centros comerciais de 

pequeno porte, aonde se desenvolvem lojas, escritórios, agências bancárias, bares, 

restaurantes, dentre outros (VITÓRIA, 2007). 

 

  

 
FIGURA 2-15: Fotografia da Rua Aleixo Neto, fotografada em 1940 e 2010, evidenciando-se a via e 

as edificações residenciais multipavimentos no seu entorno. 
Fonte: MEMÓRIA (2010) 

  

Atualmente a Praia do Canto possui uma das melhores infra-estruturas comparada 

aos outros bairros da cidade, porém o crescimento vertical do bairro, com o aumento 

de edificações residenciais multipavimentos vem acarretando problemas na 

disponibilidade de iluminação natural no ambiente interno. 

 
2.5 CONCLUSÃO 

 

Neste capítulo foi observada a trajetória da iluminação na arquitetura. À medida que 

avançava o desenvolvimento de novos materiais e tecnologias, bem como os 

dispositivos de controle da luz natural nos ambientes internos, as aberturas 

passaram de elementos de passagem para se tornarem elementos receptores da 

iluminação e ventilação natural. Pôde-se enfatizar uma época na história em que, 

sem muita tecnologias e materiais avançados, a arquitetura esteve aliada ao entorno 
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natural, tendo-se como exemplo as aberturas que permitiam o ganho de calor e luz 

natural em função do contexto climático existente. 

A Revolução Industrial e, conseqüentemente, as mudanças no modo de vida da 

população, gerou grandes repercussões na arquitetura. Novos materiais e inovações 

tecnológicas propiciaram a desvinculação da arquitetura do seu contexto climático, 

descomprometendo-se, em muitos casos, a arquitetura do meio ambiente. Neste 

novo contexto mundial da arquitetura, despontam novas formas de pensar a 

arquitetura, resgatando a interação da arquitetura com o meio ambiente natural. 

Com o novo procedimento reapareceram as fachadas das edificações, com uma 

nova linguagem, por meio dos brises, regatando a função de controladores do clima. 

Cada vez mais, à medida que se avança na história, solidifica-se a certeza de que a 

arquitetura transforma-se por meio dos novos materiais e novas técnicas 

construtivas além de estímulos derivados de ações econômicas e ambientais, dentre 

outros. Nesse sentido, pode-se citar a busca pela eficiência energética e o conforto 

ambiental nos ambientes internos, a qual instigou a valorização do uso da 

iluminação natural nos ambientes internos. Por fim evidencia-se a cidade de Vitória, 

com o bairro da Praia do Canto, o qual vem apresentando prejuízos na 

disponibilidade de iluminação nos ambiente internos, e onde será aplicada a 

metodologia do estudo. Infere-se com o estudo realizado a certeza do vínculo 

existente entre a edificação e as características do meio natural onde se insere, 

dentre outras, a iluminação natural. 
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3 PARÂMETROS INFLUENCIADORES DA ILUMINAÇÃO NATURAL NO 

AMBIENTE INTERNO 

 

O presente capítulo aborda o ambiente externo à edificação e sua influência na 

disponibilidade de iluminação no ambiente interno. São apresentadas primeiramente 

as condições luminosas da abóbada celeste e sua interferência na iluminação 

natural do ambiente interno para, em seguida, discutirem-se os parâmetros externos 

do entorno construído que influenciam a iluminação natural no ambiente interno, 

restritos à largura e orientação de via, altura e afastamento das edificações 

obstruidoras e superfícies externas refletoras. Por fim, apresentam-se os padrões de 

avaliação da iluminação natural no ambiente interno e os métodos de caracterização 

dessa iluminação. 

 

3.1 DISPONIBILIDADE DE LUZ NATURAL NA ABÓBODA CELESTE 

 

Uma das condições para a eficácia da iluminação natural no interior de um ambiente 

é a caracterização das condições luminosas da abóbada celeste. Segundo 

Hopkinson et al (1975), a quantidade de iluminação natural no ambiente interno é 

dependente em parte da luminância do sol, sendo necessário nos cálculos de 

iluminação natural conhecer as distribuições de luminância do céu e os valores 

absolutos de iluminação do céu.  

A resposta da disponibilidade de iluminação natural do ambiente passa, assim, a 

estar intrinsecamente relacionada com a caracterização de um céu que represente a 

máxima das condições predominantes de um local.  

De acordo com a CIE (2003), Comissão Internacional de Iluminação, a distribuição 

das luminâncias na abóboda celeste depende das condições atmosféricas e 

climáticas, havendo alterações ao longo do dia em função das diversas posições do 

sol.   

Em função dessa relação, tem sido feitas contínuas medições de iluminância 

horizontal, bem como da distribuição das luminâncias da abóbada celeste em 

estações de medição em todo o mundo, pelo IDMP, Programa Internacional de 
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Medição da Iluminação natural. O IDMP foi criado pela CIE em 1991 e atualmente se 

constitui de 48 estações de medição distribuídas por todo o mundo (IDPM, 2009). 

Objetivando estabelecer uma padronização para a abóbada celeste, a CIE fixou 15 

padrões de céu, os quais são aceitos internacionalmente (CIE, 2003). De acordo 

com Pereira et al (2008), esse padrão tem sido usado em boa parte das simulações 

nos estudos de iluminação natural nas edificações.  

Por outro lado, no Brasil ainda não é comum encontrar estações de medição de 

iluminação natural.  De acordo com Souza e Pereira (2002), as estações, além de 

não serem automatizadas, apresentam uma média dos valores climáticos em função 

de apenas três períodos de medição durante o dia, fornecendo dados de iluminância 

do céu obtido indiretamente por meio de radiação solar, nebulosidade e insolação.  

Em função da falta de dados para caracterizar os diversos tipos de céu, Cabús 

(2002b) analisou a iluminação natural, especialmente nos trópicos úmidos, 

desenvolvendo o software TropLux, que sugere um conjunto de modelos de céu 

relacionados com a CIE. Vide Figura 3-1.  

 

FIGURA 3-1: Apresentação de 15 modelos de céu da CIE. 
Fonte: Cabús, 2002 
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Por meio do TropLux, o uso da iluminação natural proveniente da abóbada celeste, 

bem como a caracterização das luminâncias do céu em função do padrão CIE 

tornam-se tarefas possíveis (CABÚS, 2006). Assim, o Troplux oferece 15 tipos 

baseados no padrão CIE. Para Cabús (2008)11, devem-se escolher três céus: 1 

encoberto (céu 1 a 5); 1 parcialmente nublado (6 a 10) e 1 claro (11 a 15).  

Considerando as possibilidades oferecidas pelo programa computacional TropLux, a 

metodologia utilizada neste trabalho utilizará a ferramenta nas simulações, aplicando 

na primeira fase do trabalho todos os tipos de céu propostos pela CIE.  

 

3.2 PARÂMETROS EXTERNOS À EDIFICAÇÃO INFLUENCIADORES DA 

ILUMINAÇÃO NATURAL NO AMBIENTE INTERNO 

 

A literatura tem confirmado que as características da geometria urbana que definem 

o entorno são elementos de grande influência na disponibilidade de iluminação 

natural no ambiente interno. Segundo o Thermie Energy Research Group (1994) a 

quantidade de iluminação natural em um ambiente interno é dependente das 

características do seu entorno. Littlefair (1988; 2001), Capeluto (2003), Unver et al 

(2003) e Ratti, Bakerb e Steemersb (2004) também confirmam que, dentre as 

variáveis da geometria urbana que se relacionam com a disponibilidade de 

iluminação natural no ambiente interno estão as obstruções.  Nikiforiadis e Pitts 

(2003) contestam a avaliação de trabalhos que analisam a iluminação natural e que 

não levam em consideração o entorno. 

Brandão e Alucci (2005) complementam esse posicionamento, observando que a 

influência das obstruções do entorno no dispêndio de energia com iluminação 

artificial pode chegar a 31% do consumo total. 

Hopkinson et al. (1975) notam que espaços densamente urbanizados, em virtude da 

ocorrência de obstruções causadas pelas edificações vizinhas, necessitam de um 

maior cuidado no que diz respeito ao planejamento da iluminação natural. Também 

Moraes e Scarazzato (2003) reportam que o adensamento urbano é uma questão 

que inibe o aproveitamento da iluminação natural no espaço urbano, devendo ser 

observado nas regulamentações urbanas.  
                                                             
11 Informação verbal. 
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As pesquisas têm demonstrado, então, que para que ocorra a garantia de inclusão 

da iluminação natural nos ambientes internos das edificações, é preciso 

primeiramente que a iluminação natural possa ser compreendida no planejamento 

das cidades, vinculando-se o planejamento urbano ao planejamento da edificação.  

Diversos são os trabalhos que demonstram a dependência da disponibilidade de 

iluminação natural no ambiente interno de variáveis externas e internas à edificação. 

Capeluto (2003) classifica como variáveis do ambiente interno a profundidade do 

ambiente, pé-direito, características das superfícies refletoras internas, além das 

características das aberturas como orientação, forma e tamanho, bem como as 

propriedades ópticas dos vidros; no que tange aos fatores externos citam-se os 

obstáculos externos, como as edificações vizinhas e as árvores. Oral et al. (2004) 

classificam as variáveis que se relacionam com a iluminação natural no ambiente 

interno em dois grupos: do ambiente externo (a radiação solar e a condição de 

iluminação externa) e do ambiente edificado (variáveis do entorno, da edificação, do 

ambiente, e dos elementos do edifício). No que diz respeito ao entorno, as variáveis 

são a dimensão e orientação dos obstáculos externos (topografia, edifícios e outros), 

a radiação solar e as características de reflexão das superfícies externas. No que diz 

respeito ao edifício, as variáveis são a orientação e o formato da construção e 

posicionamento da edificação em relação às demais edificações. No que diz respeito 

ao ambiente interno, as variáveis são a posição e a orientação do ambiente interno 

na edificação, suas dimensões, formato e características de reflexão das superfícies 

internas.  

Também Muller et al. (1997 apud LEDER, 2007) determinam as variáveis que 

interferem na iluminação natural no ambiente externo: entorno, forma e tamanho da 

edificação; no ambiente interno: profundidade, pé-direito e coeficiente de reflexão 

das superfícies internas; abertura: orientação, dimensionamento, posicionamento e 

detalhes, coeficiente de transmissão do vidro, características de proteção contra a 

radiação solar. 

Para Unver (2008) as variáveis que interferem na disponibilidade de iluminação 

natural no interior são as características do nível de iluminação do ambiente externo, 

sendo aí identificadas as características do céu. No que diz respeito às obstruções, 

o autor identifica suas localizações, dimensões e características das superfícies 

refletoras. Quanto ao ambiente interno, citam-se a orientação e as dimensões do 
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ambiente interno, mais as características das superfícies refletoras. Para as 

aberturas identificam-se sua orientação, dimensão e características do vidro à 

passagem da luz.  

Desta forma, considerando o referencial comentado anteriormente e com base na 

hipótese de que a disponibilidade da iluminação natural no ambiente interno, 

observadas as características do clima, depende das características da malha 

urbana (vias e edificações obstruidoras), são aqui delimitados e apresentados os 

parâmetros que serão tratados na Metodologia deste trabalho. Os parâmetros 

estudados serão: largura e orientação de via, altura e afastamento das edificações 

obstruidoras e superfícies refletoras externas. 

 

3.2.1 Largura da via  

 

Algumas pesquisas mostram relações entre a altura das edificações obstruidoras e a 

largura da via com o acesso a iluminação natural para o ambiente interno, onde se 

destacam os estudos de Ng (2005), Kruger e Suga (2007), Araújo e Cabús (2007), 

sendo que estes últimos fazem notar que tal relação facilita a aplicação em outras 

dimensões de cânions urbanos. 

Também Oliveira e Romero (2007) evidenciam que na conformação da malha 

urbana é preciso observar a relação entre a altura da edificação e a largura da via, 

de forma a não acarretar grandes fachadas expostas a grande radiação solar direta.  

 

3.2.2 Orientação da via 

 

A quantidade de iluminação natural de um ambiente interno também é dependente 

da orientação das aberturas, que permitirão a passagem da iluminação natural, seja 

ela a luz direta do sol, a luz difusa do céu ou a luz refletida pelo entorno.  Li et al. 

(2006) caracterizam as janelas12 como as aberturas essencialmente utilizadas nos 

edifícios para permitir a admissão da luz natural para o ambiente interno. Tais 

                                                             
12 Em função do escopo do trabalho será dada ênfase somente à iluminação natural proveniente das aberturas 

laterais, janelas. 
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aberturas configuram-se nas fachadas, que por sua vez em muitas situações 

orientam-se em função das vias.  

Para Unver et al (2003), a orientação das aberturas é um dos parâmetros de 

influência para se manter a iluminação natural necessária nos ambientes internos.  

 

3.2.3 Altura das edificações obstruidoras 

 

Moraes e Scarazzato (2003) consideram que a verticalização das edificações é uma 

questão que dificulta o aproveitamento da iluminação natural no espaço urbano. Li et 

al. (2006) ressaltam que a altura das edificações é fator influenciador da 

disponibilidade de iluminação natural no ambiente interno. Capeluto (2003) 

considera que as edificações obstruidoras altas e alongadas afetam bastante a 

quantidade de iluminação natural e a sua distribuição no ambiente interno de uma 

edificação.  

Nos estudos realizados por Ng e Wong (2004) para Hong Kong, a variação na altura 

das edificações obstruidoras contribuiu com 20% a 30% a mais de iluminação 

natural para os ambientes internos. Mais tarde, Ng (2005) constatou que variando-se 

a altura das edificações é possível melhorar a disponibilidade de iluminação natural 

no ambiente interno. O autor acrescentou que a diferença de altura deve ser de 

100% entre a mais alta e a mais baixa altura das edificações. 

 

3.2.4 Afastamento das edificações obstruidoras 

 

O afastamento entre as edificações obstruidoras também é apontado como 

parâmetro influenciador da disponibilidade de iluminação natural no ambiente interno 

(Li et al. 2006). Hopkinson et al (1975) também evidenciam a necessidade de se 

observar o afastamento entre as edificações obstruidoras, de forma a permitir o 

acesso da iluminação natural.  

Ng (2005) ressalta que edificações altas colocadas próximas umas das outras 

reduzem a disponibilidade de iluminação natural para o ambiente interno. O autor 

recomenda a aplicação de afastamentos entre as edificações: mesmo que tais 

espaçamentos sejam reduzidos, é sempre melhor utilizá-los entre as edificações. 
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3.2.5 Superfícies refletoras  

 

A importância das superfícies refletoras externas na disponibilidade de iluminação 

natural de um ambiente interno é demonstrada por diversos autores. De acordo com 

Hopkinson et al (1975) e Lam (1986) a luz natural refletida nas superfícies das 

edificações do entorno é um elemento de grande contribuição da iluminação natural 

do ambiente internos. 

Li et al (2006) enfatizam que a luz natural refletida pode ser considerada como a 

principal fonte de iluminação nos ambientes internos das edificações residenciais 

multipavimentos. 

Tregenza (1995) e Cabús (2002) acrescentam como contribuição à luz refletida nas 

superfícies das edificações externas, também a contribuição do solo.  Hopkinson et 

al (1975) assumem que a reflexão da luz no solo contribui na iluminação total no 

ambiente interno na medida em que aumenta a iluminação no teto e 

consequentemente da componente refletida interior. Sobre a componente refletida 

Hopkinson et al (1975) a consideram também função da altura do sol e do ângulo de 

incidência dos raios solares na fachada, sendo que quanto maior a altura do sol, 

menor a iluminação na fachada.  

Para outros autores, a quantidade de iluminação natural em um ambiente interno 

também é dependente das características das superfícies refletoras (Thermie 

Energy Research Group ,1994; LI et al. 2006).  Ng e Wong (2004) também 

concordam com a importância da capacidade de reflexão do material. Os autores 

destacam que em condições urbanas densas, a luz refletida tem um papel muito 

importante como contribuição para a iluminação natural, sendo que tal contribuição 

dependerá da capacidade de reflexão do material e de como tais superfícies são 

iluminadas. Já Robbins (1986) adverte que, quando as superfícies verticais 

caracterizam-se como obstruções que bloqueiam mais de 50% do campo de visão e 

se caracterizam com refletâncias superiores a 60%, as superfícies podem ser 

consideradas como ofuscantes. 

Pereira et al (2008) obtiveram como resultados de estudos por meio de simulação 

computacional, em uma condição de céu real, uma contribuição do entorno com uma 

média de 26% em relação à abóbada celeste, na qual o mínimo é de cerca de 15,4% 

e o máximo chega a 37%. Também Cabús (2002a) identificou a importância da 
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contribuição da luz refletida para a iluminação natural no ambiente interno. Em seus 

estudos o autor demonstra que a contribuição pode variar de 10% a 40%, ocorrendo 

os maiores valores quando se verifica a existência da luz solar direta no solo.  

De acordo com Nikiforiadis e Pitts (2003) ao se trabalhar com iluminação natural em 

modelagens computacionais pode-se adotar uma única característica de refletância 

como uma média ponderada das reflexões dos elementos da fachada. Araújo e 

Cabús (2007) enfatizam a necessidade de atenção às refletâncias médias do 

entorno em estudos para clima tropical úmido.  

Também a vegetação pode ser considerada como um elemento que interfere na 

iluminação natural. De acordo com Mascaró e Mascaró (2002), o sombreamento 

causado pela vegetação influencia na iluminação dos ambientes internos que se 

orientam para vias com vegetação. Os autores ressaltam que características como a 

copa das árvores e seu tamanho, além da geometria e dimensões das vias, são 

elementos influenciadores da iluminação natural. Ressaltam ainda que a forma e o 

tamanho da vegetação, a qual se modifica ao longo do tempo, conferem alterações 

na iluminação natural.  

 

3.3  PADRÕES DE AVALIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO NATURAL NO AMBIENTE 

INTERNO  

 

A iluminação natural em um ambiente interno deve permitir a realização de 

atividades segundo certos padrões de adequação. Para Hopkinson (1975), um 

ambiente bem iluminado deve permitir que a tarefa visual seja cumprida com 

facilidade, sem esforços de caráter visual. O autor cita duas recomendações para o 

ambiente interno: garantir iluminação suficiente para a realização das tarefas com 

rapidez e sem erro, e garantir um ambiente visual agradável. A Illuminating 

Engineering Society of North America - IESNA (REA, 2000) ratifica esse 

posicionamento: para ela, desempenho visual diz respeito à perfeita realização de 

uma atividade visual, observadas a rapidez e precisão na realização da atividade. 

Também Assaf e Pereira (2003) confirmam que a iluminação em um ambiente 

interno deve permitir a realização das atividades humanas em condições de bem-

estar e produtividade. Oral et al. (2004) confirmam que os níveis de iluminação 
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devem ser determinados em função da atividade do ambientes. Para os autores, a 

iluminação em um ambiente interno deve proporcionar conforto visual, garantindo 

valores e limites para os níveis de iluminação. Moeck (1998) e Reinhart (2005) 

adotam critérios para a iluminação natural no ambiente interno. Os autores 

concordam que ela deve ser caracterizada pela distribuição igualitária da luz natural, 

controle do ofuscamento e da luz solar direta, com recomendações para o uso de 

proteções solares.  

Moeck (1998), ao recomendar os critérios de desempenho da iluminação natural 

para os ambientes internos, divide-os em quantitativos e qualitativos. Os critérios 

quantitativos dizem respeito: a) à iluminância horizontal e vertical, b) daylight factor, 

c) à iluminância média no plano de trabalho, d) às relações com o uso da iluminação 

elétrica, e) às proteções quanto à luz solar direta e à radiação solar, f) ao sistema de 

transmissão de luz eficiente, g) à transmissão da luz em função do ângulo de 

incidência e do horário, h) a limites máximos da quantidade de luz nos planos de 

trabalho, i) à luminância da fonte e j) à luminância nas proximidades dos monitores. 

Os critérios qualitativos dizem respeito: a) à distribuição da luz natural, b) à 

uniformidade, b) ao ofuscamento, c) a proporções das luminâncias, d) à direção, 

direcionalidade e difusão da luz natural; e) a sombras, f) a reflexos e g) à vista para 

o exterior.  

Para Reinhart (2005), por seu turno, a iluminação natural em um ambiente interno 

deve obedecer aos seguintes critérios:  

- adequação e suficiência; 

- aceitabilidade, eficácia e utilidade;  

- boa distribuição e equilíbrio. 

O autor considera que “adequado e suficiente” diz respeito a um nível mínimo de 

iluminação natural dentro do ambiente nas diversas épocas do ano. A iluminação 

aceitável, eficaz e útil diz respeito à satisfação do usuário no ambiente interno, 

devendo para tanto ocorrer o conforto visual por meio do controle do ofuscamento e 

do controle da luz natural direta. Para isso, o autor sugere o uso de dispositivos de 

sombreamento, tomando como iluminação bem distribuída e equilibrada aquela que 

estabelece níveis igualitários de iluminação natural no ambiente interno.  
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3.4  MÉTODOS DE CARACTERIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO NATURAL NO 

AMBIENTE INTERNO 

 

A iluminação natural em um ambiente é estudada por métodos que evidenciam a 

capacidade da iluminação natural em iluminar os ambientes internos. De acordo com 

Robbins (1986) pode se tomar o Fator de Luz do Dia, ou DF (Daylight Factor), que é 

fundamentado nos estudos de um grande grupo de pesquisadores ao longo de 70 

anos. Dentre esses pesquisadores podem-se citar Waldram e Waldram (1923), 

Waldram (1944), os trabalhos dos pesquisadores do BRE (Building Research 

Establishment) na Inglaterra, e no trabalho de Hopkinson, Petherbridge, e Longmore 

(1966). Mais tarde esses estudos foram difundidos por todo o mundo, sendo vários 

deles recomendados como procedimento pela CIE e utilizados em mais de 100 

países (Robbins, 1986). 

O termo DF representa a proporção entre Ei, iluminância em um dado ponto de um 

plano no interior de uma edificação, e Ee, iluminação no plano horizontal colocado 

fora da edificação no ambiente externo. As medidas são tomadas no mesmo 

instante e sob condição de céu encoberto. A fórmula é expressa em porcentagem:  

 

DF=(Ei/Ee) x 100 

 

Embora sua aplicação tenha se prolongado com o passar dos anos, o DF tem sido 

alvo de questionamentos devido ao fato de utilizar apenas o céu encoberto. 

Questionamentos como os de Nabil e Mardaljevic (2006) diz ser o DF inaplicável em 

abordagens realistas. Os autores criticam o fato de o DF representar um único 

número, o qual na realidade deveria observar que a análise deriva de observações 

que variam em função das horas do ano, para cada ponto estudado. 

Reinhart (2005) introduziu a noção de Daylight Autonomy (Autonomia da Luz do 

Dia). O termo diz respeito ao nível de iluminância previsto para um ambiente interno, 

de forma que tal ambiente seja mantido apenas pela iluminação natural em uma 

proporção significativa do ano, quando o local é utilizado. Dessa forma há 

possibilidade de autonomia da iluminação natural em relação à iluminação artificial. 



60 

 

O autor assume que o limite da área caracterizada como “Daylight Autonomy” diz 

respeito a pontos nos quais há um decréscimo de 50% do seu valor máximo. 

Nabil e Mardaljevic (2006) propõem um novo parâmetro de auxílio à interpretação da 

luz natural no ambiente interno, designado como UDI, Useful Daylight Illuminances 

(Iluminância Útil da Luz do dia). Esse parâmetro caracteriza, dentro do período de 

um ano, a ocorrência de iluminâncias que se mantenham dentro de determinados 

intervalos de iluminação. Os intervalos são caracterizados como inapropriados 

quando abaixo de 100 lx, por serem insuficientes para a realização de tarefas 

visuais. Os intervalos entre 100 e 500 lx são considerados eficazes ou passíveis de 

integração com a iluminação artificial. Intervalos entre 500 lx e 2000 lx são 

considerados desejáveis. Valores acima de 2.000 lx também são caracterizados 

como inapropriados por gerarem desconforto térmico ou visual, caracterizando-se 

então as UDI no intervalo entre 100 e 2.000 lx. 

No Brasil, a NB-57 (1991) traz recomendações da iluminância média, bem como 

indica valores mínimos. Ela adota faixas de valores da iluminação natural atendendo 

a um mínimo e a um máximo. Para os valores mínimos o limite da iluminância não 

deve ser inferior a 70% da iluminância média. Cabús e Pereira (1997) tomando 

como base a NB-57 (1991), adotam como limite superior máximo de iluminância o 

valor de 130% da iluminância média, propondo então um mapeamento da 

iluminância no ambiente interno definido por três regiões: uma com iluminância 

excessiva (valores superiores a 130% da iluminância média), outra com iluminância 

suficiente (valores compreendidos entre 70% e 130% da iluminância média), e 

finalmente uma região com iluminância insuficiente (valores com iluminância inferior 

a 70% da iluminância média).   

Também Souza et al. (2002) definem regiões de iluminação, definidas como zonas 

de iluminação em função do comportamento da iluminação natural no ambiente 

interno. Tais zonas são determinadas em função das similaridades das distribuições 

das iluminâncias, respeitando uma razão de iluminância proposta por Robbins 

(1986), segundo a qual a razão entre a iluminância máxima e a iluminância mínima 

não deve ser superior a três. 
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3.5 CONCLUSÃO  

 

Neste capítulo foram enfatizadas a importância da caracterização da abóbada 

celeste em função de seu valor como elemento influenciador na disponibilidade de 

iluminação natural no ambiente interno. Num tal contexto destaca-se a ferramenta 

computacional TropLux, a qual permite a geração de cenários urbanos, tomando 

como base as características do recorte urbano e a possibilidade de emprego dos 15 

tipos de céus em função do padrão CIE.  

O estudo demonstrou também que para que ocorra a inclusão da iluminação natural 

nos ambientes internos das edificações, é necessário o vínculo entre o planejamento 

urbano e o planejamento da edificação, o que por sua vez foi confirmado pelas 

respostas dos estudos de vários autores. Diversas também foram as pesquisas que 

demonstram a dependência da disponibilidade de iluminação natural no ambiente 

interno de parâmetros externos e internos à edificação, destacando-se a geometria 

urbana, vias e edificações obstruidoras reconhecidas como grandes influenciadoras 

da iluminação natural no ambiente interno e do dispêndio de energia com iluminação 

artificial. Acrescentam-se a esse dado as características de reflexão das superfícies 

externas, a orientação das aberturas e as condições do céu. 

Dessa forma, face ao panorama apresentado e em conformidade com o objetivo 

geral da tese em discussão “analisar as contribuições da malha urbana, qualificando 

suas características, contribuindo para a disponibilidade da iluminação natural no 

ambiente interno”, conclui-se que as variáveis externas à edificação a serem levadas 

em consideração na avaliação da disponibilidade de iluminação natural no ambiente 

interno são: a largura e a orientação de via, a altura e o afastamento das edificações 

obstruidoras e superfícies externas refletoras. 

Também foram apresentados, por meio de referência a estudos de diversos autores, 

os parâmetros de avaliação da iluminação natural no ambiente interno, bem como os 

métodos de caracterização da iluminação natural. Conclui-se que a iluminação 

natural no ambiente interno deve permitir a realização das atividades visuais com 

produtividade, permitindo a precisão da tarefa e o bem-estar dos usuários do 

espaço. Para isso, o controle dos valores e dos níveis de iluminação é fundamental.  
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Quanto aos métodos, destaca-se o Useful Daylight Illuminances, o quail evidencia a 

capacidade da iluminação natural em ambientes internos. O método discute a 

performance da iluminação natural no ambiente interno no período de um ano, 

determinando valores para os intervalos de iluminação e permitindo definir zonas 

dentro do ambiente passíveis somente do uso da luz natural.   

É possível inferir-se, ainda, que em função dos padrões de análise da iluminação 

natural pelos diversos autores abordados, caracteriza-se a “disponibilidade de 

iluminação natural no ambiente interno” pela iluminância no ambiente interno de 

forma a proporcionar a realização das atividades dentro dos compartimentos. Desse 

modo, este trabalho abordará os parâmetros quantitativos relativos à iluminação 

natural tomando como método a análise da disponibilidade de iluminação no 

ambiente interno e levando em consideração o “Useful Daylight Illuminance”. 
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4 NORMAS E REGULAMENTOS: ABORDAGENS QUANTO À ILUMINAÇÃO 

NATURAL 

 

O presente capítulo apresenta as normas e regulamentações estrangeiras e 

nacionais quanto às suas abordagens no que diz respeito à iluminação natural no 

ambiente interno. No âmbito nacional são apresentados o novo contexto brasileiro 

com a Constituição Federal de 1988 e as regulamentações urbanas e edilícias. 

Apresenta-se o Plano Diretor Urbano, a Lei de Uso e Ocupação do Solo, bem como 

o Código de Obras. Apontam-se as abordagens diferenciadas a respeito da 

iluminação natural, pelas regulamentações edilícias e urbanas de capitais 

brasileiras, analisando sua contribuição na disponibilidade de iluminação natural no 

ambiente interno. No estudo são utilizadas as regulamentações urbanas e edilícias 

de oito capitais brasileiras, as quais se distribuem no território brasileiro em diversas 

latitudes. Duas capitais são da região Nordeste, sendo elas Fortaleza e Maceió, três 

capitais são da região Sudeste, sendo elas Vitória, Rio de Janeiro e São Paulo, e 

três capitais da região Sul, sendo elas Florianópolis, Curitiba e Porto Alegre. Estas 

capitais apresentam pontuações que as diferenciavam das questões comumente 

abordadas pelas regulamentações urbanas e edilícias nacionais. Nas 

regulamentações urbanas são analisadas as alturas e afastamentos das edificações. 

Nas regulamentações edilícias são analisadas áreas de aberturas e profundidade 

dos ambientes. Em seguida são apresentados os estudos e propostas advindas de 

pesquisas na regulamentação urbana de Belo Horizonte, na regulamentação 

edilícias de Recife, Salvador e Florianópolis, além das abordagens sobre iluminação 

natural do Modelo para Código de Obras. 

 

4.1 NORMAS E REGULAMENTOS: DEFINIÇÕES 

 

Normas são mecanismos utilizados como base para a realização ou avaliação de 

algo (FERREIRA, 1999). Para a ABNT (2009), a normalização é “atividade que 

estabelece, em relação a problemas existentes ou potenciais, prescrições 

destinadas à utilização comum e repetitiva com vistas à obtenção do grau ótimo de 

ordem em um dado contexto”. A norma é estabelecida por um consenso e aprovada 

por um organismo reconhecido, porém traduzindo-se em uma recomendação, o que 

não compreende essencialmente o seu emprego. 
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No que se refere às regulamentações, essas são dispositivos jurídico-normativos 

que implicam a obediência, sendo empregados no controle e fiscalização, dentre 

outras abrangências, da edificação e do ambiente urbano, espaços cujas 

regulamentações servem ao esforço do Poder Público para exercer e manter um 

suficiente controle da qualidade. 

São muitos os pesquisadores que corroboram a contribuição do Poder Público na 

garantia de condições satisfatórias para a população nos espaços urbanos. 

Magalhães (2005) acredita que o Poder Público local possui posição privilegiada 

para garantir a gerência que possibilite o efetivo “encontro” entre qualidade e cidade: 

  

Independentemente das suas atribuições e competências, que diferem 
muito de país para país, os poderes e as autarquias locais, através das 
muitas funções que desempenham – fornecimento direto ou indireto e 
regulamentação de serviços, gestora do ecossistema local, mobilizadora de 
recursos da comunidade, iniciadora do diálogo e de parcerias, entre outras 
– estão numa posição privilegiada para formular e promover estratégias e 
ações que contribuam para a melhoria da qualidade de vida urbana. 
(MAGALHÃES, 2005, p. 3.) 

 
 

Dentre os objetivos das regulamentações, edilícias e urbanas, está a melhoria das 

condições de vida oferecidas à população. Para tanto, tais instrumentos regulam os 

aspectos relativos ao conforto do ambiente interno, entre eles a iluminação natural, 

além da segurança contra incêndio, acessibilidade, estrutura, saúde e gastos de 

energia, dentre outros. 

 

4.2 NORMAS E REGULAMENTOS INTERNACIONAIS 

 

No que diz respeito às normas que abordam a iluminação natural no ambiente 

interno, destacam-se as da Alemanha, Grã-Bretanha e Argentina. A norma alemã 

DIN 5034/85 fixa os níveis de iluminação natural em função dos níveis de iluminação 

artificial: a iluminação natural deve corresponder a 60% da iluminação artificial. 

Também determina os níveis de iluminância no interior dos ambientes utilizando o 

conceito de Fator de Luz Diurna (FLD). Traz considerações sobre os aspectos 

psicofísicos da iluminação, bem como limitações para as superfícies ofuscantes e 

suas refletâncias (ALUCCI e ASSIS, 1997). A norma da Grã-Bretanha, por seu turno, 

recomenda que nos ambientes que recebem iluminação natural lateral não deve 

haver áreas expressivas que não recebam luz direta do céu. Para cozinhas o 
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coeficiente de luz diurna é de 2%, para os ambientes de estar um coeficiente de 

1,5%, e para dormitórios um coeficiente de 1% (LEDER, 2007). 

A norma inglesa BS 8206-2 (1992), BRITISH STANDARD, recomenda luz solar 

direta nos ambientes em que os usuários tenham pouco contato com o exterior. 

Esse valor deve totalizar um mínimo de 25% das horas prováveis de luz solar direta, 

devendo no mínimo 5% dessas horas ocorrerem nos períodos do inverno. 

A norma Argentina IRAM, Instituto Argentino de Normalização e Certificação, aborda 

especificamente a iluminação natural e faz referências quanto ao uso da iluminação 

artificial suplementar. Ela estabelece os níveis de iluminação natural por meio do 

FLD para quatro tipos de tarefas visuais em função de suas dificuldades. Também 

fixa valores mínimos do FLD para edificações habitacionais, industriais, comerciais e 

hospitalares, porém não considera o efeito da radiação solar direta. Recomenda um 

procedimento para o cálculo do FLD, bem como para o dimensionamento de janelas 

(ALUCCI e ASSIS, 1997). 

Quanto às regulamentações estrangeiras que abordam a iluminação natural, 

destacam-se as regulamentações dos Estados Unidos, China, Grã-Bretanha, Coréia, 

bem como uma proposta de regulamentação para a Argentina. Nos Estados Unidos, 

muitos regulamentos tem como objetivo assegurar o direito solar em espaços 

abertos e calçadas, como nas cidades de Nova York e São Francisco (BROWN et al, 

1991 apud BLEIBERG et al, 2005).  Macris e Willians (1999) notam que em São 

Francisco as políticas urbanas adotadas entre 1968 a 1971 permitiram um rápido 

crescimento na cidade, o que se tornou alarmante quando foi constatado que entre 

1965 e 1981 houve uma duplicação da metragem quadrada de edifícios destinados 

a escritórios, evidenciando-se o impacto que as novas edificações causavam na 

cidade. Em 1983, ocorreu uma revisão no Plano Urbano, de forma a garantir que a 

cidade continuasse desempenhando o papel de centro internacional de comércio e 

serviço. Assim as novas alturas e localizações de edifícios altos de escritórios 

deverão ser planejadas permitindo o acesso do sol em certas épocas e horários do 

ano em calçadas e praças. 

Na China, o governo trabalha desde 1999 na escala da edificação e do urbano com 

o intuito de resolver questões ambientais, dentre elas o acesso à iluminação natural. 

Isso é função de construções com muitos andares e muito próximas umas das 

outras, decorrentes da alta densidade populacional e do valor do metro quadrado 

muito alto, ou seja: essas edificações acabam dificultando o acesso aos recursos 
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naturais, dentre eles o sol (NG, 2005). Em 2003, o governo chinês adotou na 

legislação a UVA, Unobstructed Vision Area13, que corresponde à existência de um 

espaço aberto à frente da janela, garantindo uma visão desobstruída (NG, 2005). Na 

Grã-Bretanha, segundo Littlefair (2001) as obstruções tornaram-se alvo de cuidados 

em função do aumento no número de edificações que contam com o uso da energia 

solar. Ocorreram também alterações na “Part L of the Building Regulations”, em 

edificações na Inglaterra e País de Gales. Assim implementou-se o desempenho 

energético das edificações por meio da introdução de métodos normalizados de 

avaliação da eficiência energética dessas edificações. Dentre os cuidados referentes 

aos ganhos de calor e iluminação natural ressaltam-se a localização e orientação da 

edificação, aberturas, pontes térmicas, aquecimento e ganhos solares (REINO 

UNIDO, 2000).  

Na Coréia pode-se ressaltar o The Korean Building Code 53, que dispõe sobre o 

direito ao sol, resguardando aos ocupantes das residências o acesso ao sol 

(SEONG  et al, 2006). Essa disposição decorre do direito ao sol em edifícios de 

apartamento associar-se à saúde humana, à produtividade do trabalho, ao conforto 

térmico e visual. O desenvolvimento de edificações altas de apartamentos 

residenciais tem sido questão de grandes problemas para a Coréia devido à violação 

dos direitos ao sol; ainda assim, não há nas leis coreanas uma clara definição do 

regulamento que dá direito ao sol, sendo portanto a lei interpretada de várias formas.  

De acordo com Seong et al (2006), uma das interpretações é de que deve haver 

limitação na altura das edificações vizinhas, a fim de não ocorrer obstruções na 

iluminação natural e raios solares. 

Na Argentina, Casabianca et al (1997), em observação às condições climáticas do 

país, desenvolveram uma proposta de regulamentação para o crescimento edilício. 

Essa proposta foi elaborada em função da insolação, limitando as sombras que são 

projetadas pelas edificações. Os autores levaram em consideração as variáveis 

relacionadas com o acesso ao sol nas edificações, sendo apontadas: geometria 

solar, latitude, clima, as horas de sol diárias, nebulosidade e características da 

radiação solar recebidas pelas diversas regiões. Foram então estabelecidas as 

melhores orientações, alturas e espaços entre as edificações e necessidades de 

proteções solares, dentre outros. Na elaboração das recomendações, os autores 

                                                 
13

 Área de visão desobstruída 
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consideram a pior situação o inverno, por possuir poucas horas de insolação e altura 

solar muito baixa. Recomendam um mínimo de insolação de duas horas (sendo o 

aconselhável quatro horas) e uma altura angular de obstáculos existente no entorno 

de aproximadamente 20º. 

 

4.3 NORMAS E REGULAMENTOS NACIONAIS 

 

No Brasil, até 1991 só se encontravam normalizações referentes à iluminação 

artificial, as quais prescreviam os níveis de iluminância para tarefas em espaços 

internos. Somente mais tarde, em 2005, foram definidas normas tratando 

especificamente da iluminação natural (ABNT, 2009)14, por exemplo a NBR 15215, 

composta de quatro partes: 

a) NBR15215-1 - Iluminação natural - Parte 1: Conceitos básicos e definições; 

b) NBR15215-2 - Iluminação natural - Parte 2:- Procedimentos de cálculo para a 

estimativa da disponibilidade de luz natural; 

c) NBR15215-3 - Iluminação natural - Parte 3:- Procedimento de cálculo para a 

determinação da iluminação natural em ambientes internos; 

d) NBR 15215-415 - Iluminação natural – Parte 4: Verificação experimental das 

condições de iluminação interna de edificações – Método de medição. 

As regulamentações urbanas e edilícias, o Plano Diretor Urbano (PDU), a Lei de Uso 

e Ocupação do Solo
16

 e o Código de Obras são os dispositivos legais para controle 

do espaço urbano e edificado.  

No Brasil, com a Constituição Federal de 1988, estabeleceu-se a responsabilidade 

do município pela política urbana. O Plano Diretor, instrumento básico da política de 

desenvolvimento e expansão urbana, foi estabelecido como elemento obrigatório 

para cidades com população acima de 20 mil habitantes (BRASIL, 2006). As novas 

formulações dos Planos Diretores Urbanos remeteram à necessidade de tratamento 

nas demais legislações do âmbito municipal, tal como ocorre com a Lei de Uso e 

Ocupação do Solo e os Códigos de Obras. Apesar de cada uma das 

regulamentações possuir seu âmbito de atuação, eles interagem profundamente 

                                                 
14

 Informação obtida no site da ABNT. 
15

 Essa norma auxiliou o presente trabalho no capítulo Método de Trabalho. 
16

 É bom lembrar que, por vezes, a Lei de Uso e Ocupação do Solo encontra-se inserida dentro do 
PDU. 
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entre si na escala do urbano e do edifício, respectivamente. Dessa forma, não 

devem ser instrumentos desenvolvidos separadamente, como observa Magalhães:  

 

O planejamento urbanístico ajuda também a definir o tipo e intensidade de 
edificado a ser construído e o volume e proporção de espaços livres na 
cidade, caracterizando o conjunto de espaços verdes e áreas públicas, 
contribuindo desse modo para qualificar o ambiente urbano. O desenho dos 
edifícios e dos espaços públicos pode favorecer a existência de condições 
micro-climáticas adequadas ao conforto humano, e ainda que 
freqüentemente a legislação de controle da edificação urbana seja 
independente dos sistemas de ordenamento territorial, existe claramente 
uma forte interdependência entre estes. (MAGALHÃES, p. 3, 2005.) 

 

4.3.1 Regulamentações Urbanas: Plano Diretor Urbano e Lei de Uso e 

Ocupação do Solo 

 

De acordo com a NBR 12267 (ABNT, 1992, p.01), Plano Diretor é um “[...] 

instrumento de um processo de planejamento municipal para a implantação da 

política de desenvolvimento urbano, norteando a ação dos agentes públicos e 

privados” (p.01). De acordo com o Ministério das Cidades (2005),  

 

[...] o objetivo fundamental do Plano Diretor é definir o conteúdo da função 
social da cidade e da propriedade urbana, de forma a garantir o acesso à 
terra urbanizada, o direito à moradia, ao saneamento básico, aos serviços 
urbanos a todos os cidadãos, e implementar uma gestão democrática e 
participativa. (p.89.) 

 
 

De acordo com o Estatuto da Cidade (2001),  

 

[...] o objetivo do Plano Diretor não é resolver todos os problemas da cidade, 
mas sim ser um instrumento para a definição de uma estratégia para a 
intervenção imediata, estabelecendo poucos e claros princípios de ação 
para o conjunto dos agentes envolvidos na construção da cidade, servindo 
também de base para a gestão pactuada da cidade. (p.40.) 

 

A política urbana que consta no Plano Diretor deve estabelecer os objetivos a que se 

quer alcançar nas diversas regiões do município, bem como as estratégias para 

alcançá-los (ESTATUTO DA CIDADE, 2001). Pode-se inferir então que o Plano 

Diretor é um instrumento regulatório do espaço urbano, com regras que tratam dos 

aspectos urbanos, sociais, econômicos e ambientais. Ele deve dar suporte e 

condicionar a ocupação do solo, verificando potencialidades e possibilidade de 

análise, de forma a identificar futuras ocupações, bem como problemas e benefícios 
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gerados por elas. Conclui-se que o PDU não deve ser elemento estático, inerte, mas 

sim um instrumento flexível, adaptável às transformações pelas quais a cidade 

passa.  

No que se refere à Lei de Uso e Ocupação do Solo, essa regulamenta as 

edificações e define, entre outras questões, as possibilidades de construções nos 

diversos lotes da cidade. Nela são definidos zoneamentos, ordenando o espaço em 

função dos seus usos: comércio, indústria, residências, setores institucionais, usos 

mistos, dentre outras categorias (VAZ, ROLNICK e CYMBALISTA, 2008). A Lei de 

Uso e Ocupação do Solo contempla atenção também em normas técnicas de 

edificações e inserção no espaço urbano, sendo elas: afastamentos, número de 

pavimentos, alturas máximas, bem como características no seu aspecto interior, 

dimensão dos cômodos, insolação e ventilação (VAZ, ROLNICK e CYMBALISTA, 

2008). 

Desta forma, a Lei de Uso e Ocupação do Solo contribui para a definição de como 

se dará o crescimento da cidade, ao estabelecer seus potenciais construtivos. Ela 

induz às formas de ocupação do solo, ao definir mínimos e máximos na altura e nos 

afastamentos das edificações dentro dos lotes. Assim podem ser observadas 

pontuações na regulamentação urbanística relacionados direta ou indiretamente 

com a disponibilidade de iluminação natural no ambiente interno, como por exemplo 

a altura da edificação e os afastamentos das edificações das divisas do lote17. É 

preciso observar, entretanto que, a maneira como são conduzidos esses parâmetros 

nas regulamentações urbanas muitas vezes não se traduzem em disponibilidade de 

iluminação natural nos ambientes internos.  

Na legislação urbanística nacional, dentre os índices comumente existentes, podem-

se ressaltar as exigências quanto à altura das edificações e o afastamento frontal, 

lateral e fundos. Ignoram-se questões importantes como as características climáticas 

da localidade, como latitude, característica de céu, trajetória solar etc. No que diz 

respeito à altura das edificações, esta é comumente vinculada à proximidade de 

morros, visuais e pontos de relevância da cidade e cones de aviação, aeródromos e 

agências de telecomunicações.  

                                                 
17

 De acordo com Rabi e Inês (p.54, 1999) A altura da edificação define-se como “distância vertical, 

em metros, entre o ponto de cota mais alta do  lote e o ponto de cota mais alta da construção. Os 
afastamentos são definidos como as distâncias mínimas definidas para a localização da edificação 
em relação às divisas laterais, frontal e de fundos do lote”. 
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Algumas cidades, como é o caso de Vitória, relacionam a altura da edificação à 

largura da via, com possibilidades de aumento na altura em função de aumentos no 

recuo (VITÓRIA, 2006). Em outras situações, como é o caso de Curitiba, a nova Lei 

de Zoneamento e Uso do Solo passou a não mais utilizar os gabaritos máximos, 

mas sim o conceito da proporcionalidade e altura das edificações. Esse 

procedimento tornou possível aumentar a altura das edificações na medida em que 

se reduz a área construída ao longo dos andares (SCHMID, 2008).  

Em outras cidades, como Fortaleza, são estabelecidos parâmetros de regulação dos 

recuos e afastamentos entre edificações. As medidas de recuo ocorrem em função 

da verticalização, ou de uma porcentagem da altura da edificação. Os afastamentos 

entre os blocos edificados dão-se em função de um valor múltiplo do afastamento 

lateral (FORTALEZA, 1996).  

Observam-se ainda na regulamentação urbana de Curitiba afastamentos entre 

edificações proporcionais aos limites de altura, bem como a possibilidade de 

redução do afastamento da divisa em função da orientação geográfica da edificação. 

O objetivo é garantir condições de insolação, iluminação e ventilação natural para a 

edificação e para as edificações adjacentes (CURITIBA, 2000).  

Em 1995, um estudo pela SMAU, Secretaria Municipal de Atividades Urbanas, da 

Prefeitura de Belo Horizonte, buscou preservar a insolação e iluminação natural nos 

ambientes internos. Foi elaborado um modelo matemático com validade de requisito 

legal, utilizando as características da abóbada celeste, estipulando recuos e 

volumetrias ideais para as edificações da cidade, de onde se extrai um ângulo que 

equivale à altura solar. No método estabelece-se um ponto na edificação estudada, 

relacionando-se a altura da edificação obstruidora (H) a um afastamento em função 

da largura da via (R), ver Figura 4-1 (ASSIS et al, 1995).  
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FIGURA 4-1: A figura mostra a relação entre um ponto e uma edificação obstruidora à frente. 
Fonte: ASSIS et al, 1995, p.512 

 

Os autores destacaram que houve um prejuízo de iluminação natural e insolação 

nas edificações térreas até o segundo pavimento. Destacaram também que a 

grande variedade de orientação solar das edificações na cidade e a possível adoção 

de um único ângulo de altura solar criariam uma situação insatisfatória para as áreas 

que possuem orientação melhor para suas construções. Os autores então 

concluíram que seria mais interessante a existência de um conjunto de ângulos 

relativos a cada uma das zonas de uso e ocupação do solo da cidade.  

Assim, encontrou-se um conjunto de ângulos de altura solar que, corrigidos em 

relação à orientação, satisfizeram as orientações mais comumente encontradas nas 

micro-regiões da cidade de Belo Horizonte (ASSIS et al, 1995). 

 

4.3.2 Regulamentações Edilícias: Códigos de Obras 

 

É por meio do Código de Obras que a administração municipal controla e fiscaliza as 

edificações, regulamentando seus aspectos técnicos, estruturais, funcionais, de 

segurança e salubridade. O Código de Obras e Edificação é definido pela NBR 

12286 (ABNT, 1992, p.02) como a 

 
Lei municipal que disciplina, dentro dos limites do município, toda e 
qualquer construção, reforma e ampliação de edificações, bem como sua 
utilização, visando ao atendimento de padrões de segurança, higiene, 
salubridade e conforto. 
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A NBR 12286 (ABNT, 1992) observa que dentro das questões de salubridade e 

conforto estão contidos os cuidados com a iluminação natural, caracterizado como 

um dos requisitos primordiais para se alcançar padrões mínimos de habitabilidade. 

Vale salientar que o código de obras, por si só, não garante a salubridade e conforto 

da edificação, visto que é influenciado por seu meio externo natural e edificado. 

Assim, tal como mencionado anteriormente, faz-se necessária a integração entre as 

regulamentações edilícias e urbanas, associando o Código de Obras a outros 

instrumentos regulatórios urbanísticos, dentre eles o PDU (Plano Diretor Urbano) e a 

Lei de Uso e Ocupação do Solo. 

No que diz respeito aos códigos de obras nacionais, as relações mais comumente 

encontradas que interferem na iluminação natural no ambiente interno são as áreas 

de aberturas em função da área do piso e a profundidade do compartimento em 

função da altura ou largura do ambiente. Da mesma forma que nas regulamentações 

urbanas, também nas regulamentações edilícias as relações muitas vezes não 

refletem em disponibilidade de iluminação natural nos ambientes internos. Também 

são ignoradas, assim como na regulamentação urbana, questões como as 

características climáticas da localidade: característica da abóbada celeste, trajetória 

solar, dentre outros. Também não é observada a integração do código de obras com 

o entorno construído: malha urbana (vias e edificações obstruidoras). Essa 

observação confirma a falta de conexão entre as variáveis presentes nas 

regulamentações edilícias e urbanas. 

No que diz respeito às características das aberturas, observam-se pontuações com 

relação às áreas mínimas de aberturas. Estas são comumente estipuladas em 

função da área do piso do compartimento, não havendo limite para a área máxima 

da abertura. Algumas variações foram constatadas, como em São Paulo, onde a 

área de abertura para insolação em ambientes de permanência prolongada e não-

prolongada é determinada respectivamente em 15% e 10% de área do piso do 

compartimento (LEDER, 2007). Em Florianópolis, foram constatadas duas situações 

diferenciadas. Na primeira, nota-se que o dimensionamento das áreas de aberturas 

de um compartimento voltado para outro compartimento é feito em função do 

somatório das duas áreas dos compartimentos. A segunda diz respeito à 

possibilidade de inserção de solução inovadora como solução de projeto, como 
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forma de satisfazer à iluminação18 do compartimento, desde que haja comprovação 

de forma gráfica e clara do desempenho desse novo sistema adotado 

(FLORIANÓPOLIS, 2000). Também em Porto Alegre foram constatadas duas 

situações diferenciadas. A primeira diz respeito às áreas máximas de aberturas, no 

caso de aberturas zenitais19. Na segunda, aponta-se a exigência de proteção 

térmica e luminosa em vãos localizados nos compartimentos principais com área 

superior a 40% da área da parede aonde o vão está localizado, sendo no caso de 

dormitórios uma obrigatoriedade20 (PORTO ALEGRE, 1992). Em Maceió foi 

constatada uma questão que se refere aos níveis de iluminação natural no ambiente 

interno. De acordo com o código de obras de Maceió o emprego de toldos e 

marquises somente é permitido quando, dentre outras questões, esses materiais 

não prejudicam os níveis de iluminação natural exigido (MACEIÓ, 2007). 

No que diz respeito à profundidade do ambiente, constatou-se que a relação mais 

presente nos códigos diz respeito à vinculação da profundidade máxima do 

compartimento a um valor múltiplo do pé-direito ou de um valor múltiplo da largura 

do compartimento. Algumas variações foram encontradas. Constatou-se uma 

redução do valor múltiplo do pé-direito quando da ocorrência de aberturas voltadas 

para áreas cobertas, como é o caso de Florianópolis (FLORIANÓPOLIS, 2000). Em 

outras situações, como no caso do Rio de Janeiro, pode haver redução ou aumento 

da área de abertura em função, respectivamente, de a abertura localizar-se em 

reentrâncias do compartimento, ou de haver uma área maior de abertura (RIO DE 

JANEIRO, 2005).  

Vale salientar que mesmo com o panorama atual das regulamentações edilícias e 

urbanas nacionais, foi elaborado há cerca de doze anos o chamado Modelo para 

Código de Obras, que visava a auxiliar os municípios na elaboração e reformulação 

dos seus códigos de obras. O objetivo era dar suporte no processo de elaboração e 

revisão dos códigos de obras nacionais, com abordagens relativas à eficiência 

                                                 
18

 Neste caso também está relacionada a ventilação natural. 
19

 De acordo com o código de obras de Porto Alegre (1992, p.37), “Parágrafo único – A superfície 

iluminante poderá ser aumentada além do limite estabelecido, na mesma proporção do 
sombreamento obtido, quando forem empregados elementos protetores do tipo quebra-sol ou 
similares”. 
20

 De acordo com o Código de Obras de Porto Alegre (1992, p.37), “§ 1º – Para efeitos deste artigo 

consideram-se como proteção térmica e luminosa as gelosias, venezianas, sacadas, quebra-sóis, 
toldos, marquises, beirais e assemelhados. § 2º – Nos dormitórios é obrigatório o uso de proteção 
externa às vidraças tais como venezianas, gelosias ou similares”. 
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energética e ao conforto ambiental, dentre elas a iluminação natural. Esse modelo 

foi elaborado em 1997 pelo Núcleo do Meio Ambiente do IBAM, Instituto Brasileiro 

de Administração Municipal, em convênio com a ELETROBRÁS21, através do 

PROCEL22, Programa Nacional de Conservação de Energia (BAHIA, 1997). Suas 

abordagens relativas à iluminação natural e insolação são as seguintes: 

a) recomenda a proteção solar das fachadas por meio de dispositivos externos à 

fachada; 

b) recomenda a inserção da iluminação natural nos compartimentos internos, 

como também a garantia de um nível adequado de iluminação. 

c) recomenda assegurar iluminação natural para os compartimentos por 

intermédio de afastamentos mínimos para os quais as aberturas dos cômodos 

poderão abrir; 

d) restringe o comprimento da edificação em função do alcance da iluminação 

natural, estipulando para isto um comprimento em função da altura do ponto mais 

alto do vão de iluminação do compartimento. 

e) recomenda, ao se utilizarem os poços de iluminação e ventilação, a adoção 

de uma relação entre a altura e a largura do poço em função da trajetória solar, 

além do uso de cores claras. 

f) vincula o cálculo da área de abertura para iluminação e ventilação em função 

de fração da área do piso.  

Observa-se que o Modelo apresenta um avanço quando reconhece as questões 

climáticas, dentre elas a trajetória solar da localidade. Outro avanço diz respeito à 

necessidade de comprovação da qualidade da iluminação dos compartimentos, 

recomendando níveis adequados de iluminação natural, ou restringindo o 

comprimento do compartimento em função do alcance da iluminação natural. Por 

outro lado, ainda encontram-se limites nesse modelo. Pode-se citar o não-

estabelecimento dos níveis de desempenho da iluminação natural dos 

compartimentos. Também não são levadas em consideração as características das 

superfícies refletoras dos compartimentos, bem como as relações com o entorno, 

malha urbana e edificações obstruidoras.  

                                                 
21

 A ELETROBRÁS foi criada em 1962, sendo a maior companhia do setor de energia elétrica da 
América Latina. 
 
22

 O “Modelo para elaboração de Código de Obras e Edificações” teve também como consultores, 

dentre outros, os docentes do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura – FAU/UFRJ. 
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Outros estudos analisaram os códigos de obras nacionais sob o aspecto da 

iluminação natural. Nesse sentido, pode-se citar a pesquisa desenvolvida por Amaral 

e Pereira (2000) no Código de Obras de Florianópolis. Os autores observaram a 

iluminação natural nos compartimentos internos utilizando como parâmetro a NBR-

5413, que trata de iluminação artificial, e o CIBSE, Chartered Institution of Building 

Services. Para tanto, os autores avaliaram a profundidade dos compartimentos em 

função dos ganhos de iluminação natural. Constataram a necessidade de inserção 

das características das refletâncias das superfícies internas, visto que a não 

inserção desse parâmetro poderia acarretar ambientes de muita profundidade com 

relação à altura da janela. Constataram também a necessidade da relação entre o 

ambiente arquitetônico e as características geoclimáticas da localidade.  

Carlo et al (2003), em trabalho desenvolvido para a Prefeitura de Salvador–BA, 

também fizeram abordagens sobre a iluminação natural. Nesse trabalho foram 

apresentadas propostas de inclusão de parâmetros de eficiência energética no 

Código de Obras de Salvador utilizando como base o formato da Standard 90.1 da 

ASHRAE23, porém adaptando-as às condições climáticas da localidade (CARLO et 

al, 2003). A abordagem sobre iluminação natural concentrou-se em pontuações no 

fator solar de vidro, projeção de brises horizontais e exigências de elementos 

sombreadores em edificações residenciais. Foram elaboradas correlações entre as 

orientações das fachadas com o percentual de área de abertura dessas fachadas e 

o fator solar do fechamento transparente. Os autores propuseram que as áreas de 

aberturas fossem vinculadas a uma relação percentual da área de fachada, bem 

como a alteração na área de abertura em função de alterações no fator solar do 

vidro.  

Nesse mesmo contexto, em 2003, também foi proposto para o Código de Obras de 

Recife a inclusão de parâmetros de eficiência energética em edificações de 

escritório. A proposta, assim como a de Salvador, também se baseou no formato da 

Standard 90.1 da ASHRAE, adaptando-as às condições construtivas e do clima da 

cidade. No que diz respeito à iluminação natural foram feitas propostas no limite do 

fator solar dos vidros das aberturas laterais, relacionando-os com essas áreas de 

                                                 
23

 A Standard 90.1 da ASHRAE, American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning 

Engineers, é uma norma americana que apresenta parâmetros mínimos de eficiência energética 
aplicados em projetos de edificações novas, reformas e ampliações. Ela abrange a envoltória, 
sistemas de iluminação, aquecimento de água, condicionamento de ar e equipamentos. 
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abertura e suas proteções externas, como brises horizontais. Quando a abertura 

aumentava, aumentava-se o rigor no fator solar, principalmente na fachada Oeste. 

Foram levadas em consideração as condições de céu (limpo, nublado e 

parcialmente nublado), orientação das fachadas e as características das refletâncias 

das superfícies internas (CARLO et al, 2004). 

Pesquisadores como Moraes e Scarazzato (2003) concordam que há necessidade 

da inserção na legislação edilícia das variáveis que dizem respeito aos recursos 

naturais, no caso em questão a iluminação natural, de forma a aproveitar toda a 

potencialidade da luz do dia. Araújo e Cabús (2007) aconselham que seja levada em 

consideração nos instrumentos legais, a orientação das aberturas, considerando a 

geometria solar da localidade. 

Desta forma, em função do panorama apresentado conclui-se que o código de obras 

não garante sozinho a disponibilidade de iluminação no ambiente interno, por ser 

este ambiente interno também influenciado pelo meio externo, natural e edificado. 

Ressalta-se que este trabalho adotou como objeto de estudo os parâmetros da 

malha urbana, vias e edificações obstruidoras, com vistas a obter relações com a 

disponibilidade de iluminação natural no ambiente interno. Assim é possível garantir 

relações entre a escala do urbano e das edificações entre as regulamentações. 

 

4.4 CONCLUSÃO 

 

Neste capítulo foram observados os diversos contextos das localidades estrangeiras 

cujas regulamentações visam a atender demandas quanto à iluminação natural, 

insolação e desempenho energético da edificação. Como se pode observar, os 

cuidados quanto à iluminação natural e insolação dizem respeito à: assegurar o 

direito ao sol em espaços abertos e calçadas e nas edificações residenciais, bem 

como garantir espaço aberto à frente das janelas com visão desobstruída.  

Em seguida foram destacadas as regulamentações urbanas e edilícias nacionais, 

Lei de Uso e Ocupação do Solo, PDU e Código de Obras, concluindo-se a 

necessidade de integração entre as duas escalas de regulamentações, do urbano e 

da edificação, com vistas a obter, dentre outros, disponibilidade de iluminação 

natural no ambiente interno. 

Foi possível verificar também, a partir dos dados levantados nas regulamentações 

urbanas e edilícias nacionais, a presença de parâmetros que interferem na 
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disponibilidade de iluminação natural no ambiente interno. Isto foi constatado nas 

relações existentes entre os afastamentos das edificações, a altura das edificações 

e a largura das vias. Foram também observadas contribuições quando da inserção 

de relações entre afastamentos e orientação geográfica. Nas regulamentações 

edilícias verificam-se como contribuição a possibilidade de inserção de soluções 

inovadoras de projeto sobre as questões da iluminação natural, bem como térmicas, 

obrigatoriedade no uso de proteções térmicas e de iluminação e restrições nas 

profundidades dos ambientes. O estudo constatou também, de uma forma geral nas 

regulamentações nacionais, negligência de questões importantes como a 

característica da abóbada celeste, a orientação das fachadas das edificações, as 

superfícies refletoras externas, dentre outros. Por fim observou-se que não há 

relações entre os parâmetros presentes nas regulamentações urbanas e edilícias.  

Em relação aos estudos e propostas a cerca das regulamentações edilícias e 

urbanas nacionais observou-se que estes reconhecem, dentre outras questões, a 

necessidade da relação entre o ambiente arquitetônico e o entorno construído, 

malha urbana e edificações obstruidoras, além das condições de céu e a orientação 

das aberturas. 

Desta forma em função do panorama das regulamentações edilícias e urbanas 

apresentado, corrobora-se a necessidade de interligação entre as regulamentações 

na garantia do acesso à iluminação natural nos ambientes internos. Assim, na 

discussão do objetivo principal desta tese, analisar as contribuições da malha 

urbana, vias e edificações obstruidoras, qualificando suas características, de forma a 

contribuir para a disponibilidade da iluminação natural no ambiente interno, ratifica-

se a necessidade de focalizar o estudo nos parâmetros da malha urbana, vias e 

edificações obstruidoras, com vistas a obter disponibilidade de iluminação natural no 

ambiente interno. Para isto confirma-se o estudo nos parâmetros da malha urbana, 

vias e edificações obstruidoras, dentre os quais se evidencia a presença de alguns 

deles nas regulamentações urbanas nacionais como: largura de via, altura e 

afastamentos das edificações. 

Nos próximos capítulos serão abordados o método do trabalho e de forma 

subseqüente a aplicação do método, análise e discussão dos resultados e 

conclusões.  
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5 MÉTODO DE TRABALHO 

 

O procedimento metodológico tem a função de apresentar a estratégia de pesquisa 

e os métodos utilizados para que o objetivo geral seja alcançado. Neste capítulo 

apresenta-se em primeiro lugar a definição de disponibilidade de iluminação no 

ambiente interno, seguida de uma justificativa para a escolha da localidade, cenário 

urbano, tipologia da edificação, utilizados na pesquisa empírica, bem como do 

software escolhido para as simulações. É apresentada a pesquisa empírica com as 

características do cenário estudado: vias, edificações obstruidoras e ambiente 

interno adotado e explicitado o procedimento para a localização dos pontos de 

medição, dos horários e dias das simulações. Por fim, apresentam-se os roteiros de 

análises e tratamento dos dados na primeira e segunda fase do trabalho, bem como 

o objetivo das simulações. 

 

5.1 DEFINIÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE ILUMINAÇÃO NATURAL NO 

AMBIENTE INTERNO 

 

A “disponibilidade de iluminação natural no ambiente interno” será caracterizada 

pela iluminância no ambiente interno, proporcionando assim a realização das 

atividades dentro dos compartimentos. Tomando-se como referência os métodos já 

estudados, adotaram-se como parâmetros as UDI (Useful Daylight Illuminances) 

propostas por Nabil e Mardaljevic (2006), para avaliação da disponibilidade de 

iluminação natural no ambiente interno, em que valores menores que 100 lx  são 

considerados insuficientes, valores no intervalo entre 100 e 500 lx caracterizam-se 

como suficientes, mas com necessidade de iluminação complementar, valores entre 

500 e 2000 lx configuram o intervalo suficiente e valores maiores que 2000 lx são 

caracterizados como excessivos, ver Quadro 5-1. 
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Qualificação dos resultados Valores enquadrados nas UDI 

Excessivo (inapropriado) UDI ≥2000 lx 

Suficiente, mas com necessidade de complementação 

com iluminação artificial. 

100≤UDI<500 lx 

Suficiente 500≤UDI<2000 lx 

Insuficiente (inapropriado) UDI < 100 lx 

QUADRO 5-1: Qualificação dos resultados em lx em função das UDI. 

 

5.2 JUSTIFICATIVAS PARA ESCOLHA: CLIMA, LOCALIDADE, CENÁRIO 

URBANO, TIPOLOGIA DE EDIFICAÇÃO, SOFTWARE ESCOLHIDO 

 

5.2.1 Clima tropical úmido 

 

A grande maioria dos trabalhos aborda as altas latitudes, em clima frio ou 

temperado. Esse fato já foi destacado por Cabús (2002), que alerta que a tipologia 

de céu em clima tropical úmido, característica de muitas localidades brasileiras, não 

é suficientemente estudada, e por Assis (2005) para quem os estudos de 

climatologia urbana nos trópicos são muito limitados quando comparados aos locais 

de latitudes médias.  

Também na opinião de Jauregui (2000 apud ASSIS, 2005), mesmo havendo número 

significativo de produção de trabalhos em áreas tropicais, valor que dobrou de 1980 

para 1990, os dados representam apenas cerca de 20% das publicações nas 

cidades de latitudes médias e altas, considerando a climatologia urbana. Assim, a 

escolha da aplicação do método em localidade inserida em clima tropical úmido 

procura contribuir com a diminuição da lacuna na literatura sobre o assunto. 

 

5.2.2 Localidade 

 

A verificação da metodologia24  será feita em uma localidade, mais especificamente 

em um cenário urbano. Nos parágrafos que se seguem serão justificados: a) a 

pesquisa empírica, b) a aplicação da metodologia em um cenário real, c) a 

localidade escolhida e d) o cenário urbano. A proposta de se aplicar a metodologia 

em um cenário urbano decorre de quatro aspectos. O primeiro diz respeito à 

                                                 
24

 A metodologia do trabalho compreendida por duas fases, Diagnóstico do Cenário Real e 
Estudo Paramétrico foi testada para a cidade de Vitória, ES. 
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possibilidade de testar o método em um contexto empírico. De acordo com Lakatos 

e Marconi (1995), nas investigações de pesquisa empírica aumenta-se a 

familiaridade do pesquisador com o lugar, fato ou dado estudados. 

O segundo diz respeito à possibilidade de se obterem respostas factíveis em função 

de um cenário real trabalhado, e não de um modelo teórico. O terceiro diz respeito 

ao fato de que as respostas provenientes de um cenário real podem ajudar a 

constituir novos parâmetros de regulamentação para o cenário estudado, de tal 

forma que o resultado do trabalho poderá gerar critérios a serem observados na 

regulamentação edilícia e urbana da localidade. Para uma nova malha urbana o 

resultado sempre deverá ser testado e novamente analisado. O quarto diz respeito à 

possibilidade de se observarem futuros desempenhos em função de comparações 

do cenário atual com cenários de ocupação futura. Assim, optou-se pela escolha de 

um cenário urbano brasileiro na cidade de Vitória, capital do Estado do Espírito 

Santo (ES).  

A pesquisa de campo deste estudo se dará por meio da aplicação do método num 

determinado cenário urbano na cidade de Vitória, em uma tipologia de edificação, 

testando-se assim a metodologia proposta. A seguir apresentam-se as justificativas 

e características do cenário urbano adotado, e no item “Pesquisa empírica” 

explicitam-se a justificativa e o roteiro para a coleta de dados no cenário urbano. 

 

5.2.3 Cenário urbano 

 

Como o objetivo deste trabalho consiste em analisar as contribuições da malha 

urbana, qualificando suas características, de forma a contribuir para a 

disponibilidade da iluminação natural no ambiente interno, os parâmetros de 

interesse da malha urbana referem-se à: 

-   para as vias: largura e orientação, refletância das superfícies; 

- para as edificações obstruidoras: altura, afastamentos laterais25 e frontais26, 

coeficiente de reflexão das superfícies. 

Serão adotados dois cenários urbanos, um atual, em função dos dados coletados no 

recorte urbano estabelecido, e um novo cenário construído em função de variações 

nos parâmetros analisados. As variações basearam-se nos valores de máxima 

                                                 
25

 Cota dos afastamentos da edificação em relação aos limites laterais do lote; 
26

 Cota dos afastamentos da edificação em relação aos limites frontais do lote. 
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ocupação das edificações permitidos pelas regulamentações urbanas da cidade e 

nos exemplos de mínima ocupação ocorrentes no cenário urbano atual. Também 

foram baseadas nos valores adotados pelas regulamentações urbanas para as 

larguras de vias, e por fim nos resultados das referências na literatura pesquisada. 

O objetivo da análise do cenário atual é, por intermédio do diagnóstico do cenário, 

analisar os valores médios de iluminância, caracterizando-os pelas UDI. 

Posteriormente, tais dados serão utilizados como referência na análise paramétrica 

(que ocorrerá na segunda fase do trabalho). O objetivo ao se analisar o novo cenário 

é caracterizar, por meio de estudos paramétricos (comparando aos valores 

referenciais na análise do cenário urbano real, na primeira fase), a contribuição dos 

parâmetros da malha urbana, vias e edificações obstruidoras, na disponibilidade de 

iluminação natural no ambiente interno.  

 

5.2.3.1 Cenário urbano atual 

 

O cenário caracterizado como atual diz respeito à situação urbana existente no local. 

No processo de construção do cenário urbano atual serão utilizados os dados 

obtidos na malha urbana e nas edificações obstruidoras por intermédio de dados 

primários e secundários obtidos por meio de: 

- Registros fotográficos; 

- Observação; 

- Medições;  

- Zoneamentos de acordo com o PDU; 

- Plantas cadastrais. 

O local escolhido para a aplicação do método diz respeito a um cenário urbano no 

bairro da Praia do Canto, na cidade de Vitória, ES, ver figura 5-1.  
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FIGURA 5-1: As imagens 1, 2 e 3 dizem respeito ao Estado do Espírito Santo, localizado na Região 
Sudeste do Brasil. As imagens 4 e 5 dizem respeito à cidade de Vitória, capital do Estado , com a 

definição do recorte urbano no bairro Praia do Canto. 
Fonte: Google 

 

 

Limita-se este cenário pelo Canal da Passagem a norte, e pelo oceano Atlântico a 

leste. O outro limite, a oeste e sudoeste é feito pela Avenida Nossa Senhora da 

Penha. O cenário compreende uma área com dimensões de aproximadamente 1200 

m de comprimento (máximo) e de 700 m de largura (máximo), incluindo 21 quadras, 

ver Figura 5-2. 
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FIGURA 5-2: Foto aérea de uma parcela de área do bairro da Praia do Canto com demarcação do 
cenário urbano a ser estudado, bem como da edificação estudada e das edificações obstruidoras. 

Fonte: GEOFOTO 

 

A escolha do cenário urbano para estudo se deu em função de alguns parâmetros: 

- Região com possibilidade de crescimento (adensamento); 
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- Característica de topografia em sua maior parte plana (apesar da existência de 

alguns elementos rochosos no bairro eles não serão alvo do trabalho); 

- Dimensão das vias (rua + calçada) caracterizadas por duas larguras (20m e 12m); 

- Orientação das vias caracterizadas por duas direções (NE – SO e SE – NO); 

- Existência do uso do solo residencial; 

- Edificações multipavimentos predominantemente residenciais; e 

- Existência de grande número de edificações com projeto arquitetônico aprovado 

após a revisão do atual Código de obras e PDU de Vitória. 

Neste cenário urbano escolhido, o antigo PDU (datado de 1994) possibilitou o 

aumento na densidade populacional do local, em função da liberdade no gabarito 

das edificações. Como conseqüência do PDU, houve o aumento do tráfego, da 

poluição sonora e do ar, perdas de visuais pelas edificações e deficiências da 

disponibilidade da iluminação natural por inúmeras unidades residenciais (ver Figura 

5-3).  

 

FIGURA 5-3: Planta Baixa do cenário atual. 
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Os dados do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado do Espírito Santo 

(SINDICON) mostram o crescimento do bairro, como pode ser visto no Quadro 5-2: 

 

 Unidades em 

construção 

(novembro/2007) 

Unidades 

concluídas 

(novembro/maio) 

Lançamentos 

(novembro/maio) 

Unidades em 

construção 

(maio/2008) 

Região 2  2.046 280 657 2.423 

Região 5  2.820 209 765 3.376 

QUADRO 5-2: Censo imobiliário de maio de 2008, que representa um levantamento de 
empreendimentos em construção e a venda, com área de construção superior a 800 m². A Região 2 

representa os bairros da Praia do Canto, Barro Vermelho e Praia de Santa Helena. A Região 5 
representa o bairro de Jardim Camburi. 

Fonte: SINDICON, 2008. 
 

De acordo com o SINDICON (2008), no censo imobiliário de maio de 2008, das 

23.081 unidades em construção (unidades habitacionais) na Região Metropolitana 

de Vitória27 (RMV), 9.061 estão localizadas em Vitória. Desse total, 3.376 se 

localizam no bairro Jardim Camburi, e 2.423 nos bairros Praia do Canto, Barro 

Vermelho e Praia de Santa Helena. Conclui-se, então, que de 100% das unidades 

habitacionais em construção em Vitória, 37% estão em Jardim Camburi, sendo o 

segundo maior percentual (26%), localizado na Praia do Canto, Barro Vermelho e 

Praia de Santa Helena. Esses dados podem ser vistos na Figura 5-4, referentes ao 

censo imobiliário de maio de 2008 para as regiões 1, 2, 3, 4, 5 e 6, que representam 

bairros de Vitória, e as demais regiões representam bairros localizados em cidades 

próximas (Vila Velha, Serra e Cariacica), integrantes da RMV. 

                                                 
27

 A Região Metropolitana de Vitória é formada pelos municípios de Vitória, Vila Velha, Serra, 

Cariacica, Fundão, Guarapari e Viana. 
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FIGURA 5-4: O disco A representa os 353 empreendimentos habitacionais atuais entre casas e 
edificações de 2, 3 e 4 quartos, distribuídos nas Regiões 1 a 10. O disco B representa o total de 

unidades habitacionais em construção. Evidencia-se a Região 2, onde está contido o cenário urbano 
estudado. 

Fonte: SINDICON, 2008. 

 

5.2.3.2 Novos Cenários urbanos 

 

Os novos cenários urbanos dizem respeito às variações nas características da 

malha urbana do cenário real. No processo de construção desses novos cenários 

serão utilizados dados obtidos no recorte urbano, e nas regulamentações edilícias e 

urbanas de Vitória, sendo estes obtidos por intermédio de dados primários e 

secundários: 

 - registros fotográficos; 

- observação; 

- medições;  

- zoneamentos de acordo com o PDU; 

- plantas cadastrais. 

Os parâmetros analisados nos cenários urbanos são: altura e afastamentos das 

edificações obstruidoras, larguras e orientações das vias e características das 

superfícies refletoras externas horizontais e verticais. Nestes novos cenários 

A B 
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urbanos serão utilizados dados para a máxima potencialidade construída, 

empregando o máximo de aproveitamento do solo permitido pelas atual 

regulamentação urbana, sendo também adotado as referências pesquisadas. Da 

mesma forma, serão utilizados dados que configuram novos cenários, sendo estes 

dados explicitados no item 5.3.  

 

5.2.4 Justificativa da tipologia da edificação 

 

Foi escolhido como objeto de estudo a edificação residencial multipavimentos em 

função de quatro questões levantadas. A primeira questão diz respeito ao aumento 

populacional aliado à falta de espaço para crescimento, situação esta encontrada 

em muitos centros urbanos brasileiros, dentre eles Vitória. Constata-se aí um 

aumento do valor da terra com um crescimento no setor de construção de 

edificações residenciais multipavimentos, sem contudo verificar-se a disponibilidade 

de iluminação natural no ambiente interno destas edificações.  A segunda questão é 

o fato de não serem muitos os trabalhos que tratam dos benefícios da iluminação 

natural para as edificações residenciais multipavimentos.  

A terceira questão remete à afirmativa de diversos pesquisadores, como citado no 

capítulo 1, a respeito dos benefícios psicológicos e fisiológicos da iluminação 

natural, podendo ser concluído que as pessoas desejam viver e trabalhar em locais 

iluminados naturalmente. Desta forma, prover o espaço residencial com iluminação 

natural significará possibilitar a realização de suas atividades em um ambiente mais 

aprazível. A quarta questão diz respeito ao grande consumo de energia elétrica em 

espaços residenciais, sendo a iluminação artificial muitas vezes restrita ao uso das 

lâmpadas incandescentes. Assim, ao aproveitar a iluminação natural, o consumo de 

energia elétrica com iluminação artificial será diminuído. Entendendo as 

possibilidades de atividades realizadas nos espaços residenciais, conviver, 

trabalhar, lazer, dentre outros, o estudo focalizará os espaços de convivência 

prolongada como sala e quarto, passível de maior permanência pelos seus usuários. 

 

 

 

 

 



96 
 

 

5.2.5 Software 

 

O uso de programas computacionais simuladores da realidade do ambiente 

construído torna possível o aumento da quantidade e qualidade de estudos nessa 

área.  

Para o desenvolvimento deste trabalho foi utilizada a ferramenta TropLux28 para 

simulação da iluminação natural nas edificações, visto que sua principal 

funcionalidade é a de simular o desempenho da iluminação natural no ambiente. 

O início do desenvolvimento do Troplux deu-se em 1999, durante o doutorado do 

professor Ricardo Cabús29, na Universidade de Sheffield, Inglaterra, sob orientação 

do professor Peter Tregenza (CABÚS, 2006). Desde então, o programa é atualizado 

periodicamente, incorporando novas rotinas, bem como simplificações em seu 

procedimento.  

 

5.2.5.1 A ferramenta TropLux 

 

No que diz respeito ao ambiente natural externo, o TropLux permite a simulação das 

características da iluminação natural em ambientes localizados nos trópicos. 

Observa-se, porém, que também é possível utilizá-lo em localidades fora dos 

trópicos em função de permitir a configuração do céu por meio da proposta da CIE, 

incluindo a variação na escala temporal em dias e horas (CABÚS, 2006).  

No que diz respeito ao elemento fachada, o TropLux permite localizar uma abertura, 

variar sua dimensão e utilizar elementos arquitetônicos externos para sombreamento 

(CABÚS, 2006). Quanto aos ambientes externos e obstruções existentes, o TropLux 

permite trabalhar com a geometria urbana, levando em consideração a posição e 

dimensões das obstruções e características das superfícies refletoras. Por meio do 

                                                 
28 Algumas dissertações (concluídas e em andamento) aplicam diretamente o TropLux. Eis algumas 
delas: i) Impacto do Entorno no Consumo de Energia em Edifícios de Escritórios, de Greici Ramos, 
Mestrado em Engenharia Civil da UFSC; ii) Desempenhos térmico, luminoso e energético de 
unidades de um conjunto habitacional implantado pelo programa de arrendamento residencial (2006), 
de José Eduardo Castro Almeida, UFAL; iii) Influência da luz natural refletida pelo entorno na 
iluminação de edifícios no trópico úmido (2006), de Iúri Ávila Lins de Araújo, Mestrado em Arquitetura 
e Urbanismo pela UFAL; iv) Avaliação das condições da iluminação natural em salas típicas de 
edifícios de escritórios em Maceió-AL (2004), de Sara de Oliveira Cardoso, Mestrado em Dinâmica do 
Espaço Habitado na UFAL. 
 
29 Ricardo Cabús lidera o Grupo de Pesquisa em Iluminação (GRILU). 

http://www.grilu.ufal.br/
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TropLux, também é possível caracterizar a refletância da superfície do solo (CABÚS, 

2006). 

Para o ambiente interno o software permite utilizar formas de compartimentos 

complexas e adotar as características de refletância das superfícies internas. Dessa 

forma, em função de todos os parâmetros do meio natural, urbano e da edificação, é 

possível calcular a iluminância em um ou mais pontos dentro do ambiente. Assim, 

em função do objetivo principal do trabalho (a saber, analisar as contribuições da 

malha urbana, qualificando suas características, de forma a contribuir para a 

disponibilidade da iluminação natural no ambiente interno), é possível e viável a 

utilização da ferramenta TropLux. 

 

5.2.5.2 Validação do TropLux 

 

A validação do programa TropLux foi feita em relação ao seu erro e com relação ao 

tempo de execução do programa. Dessa forma, foram feitos três estágios para sua 

validação:  

 - Dois foram feitos quanto ao erro. O objetivo nesse caso é comprovar a 

credibilidade dos resultados do programa; 

 - Um foi feito em função do tempo gasto em processamento padrão, avaliando sua 

viabilidade. 

No que diz respeito ao erro, o TropLux foi observado quanto ao erro estocástico. De 

acordo com Cabús (2005), “a incerteza devida ao erro estocástico30 na computação 

foi minimizada calculando a iluminância inicial pela técnica do raio traçado direto31 e 

computando a componente refletida pelo método Monte Carlo32 (p.252)”. O autor 

                                                 
30

 De acordo com Ferreira (1999), estocástico é o que é determinado pelas leis de probabilidade. O 

termo estocástico está associado a aleatório. Pode-se dizer então que o erro estocástico é uma 
medida da incerteza cometida ao se aferir um evento estocástico - por exemplo a intensidade de luz 
do sol que incide em uma parede. 
31 Na técnica do raio traçado considera-se a fonte de luz como um ponto (x,y,z), do qual partem raios 

de luz  (como retas). Estes raios de luz (retas) incidirão sobre as superfícies (interceptando os planos) 
e por sua vez serão refletidos em direções que podem ser calculadas. Os raios refletidos novamente 
incidirão sobre outras superfícies e assim continuamente. Ao final é possível saber quais superfícies 
da cena foram iluminadas, com que intensidade foram iluminadas e de que forma refletiram a luz. É 
possível saber como a luz refletida agiu sobre as outras superfícies da cena e que tipo de informação 
chegou aos olhos do observador (FOLEY, 1990) 
32

 O termo Monte Carlo diz respeito a uma técnica, para resolver problemas, baseada na geração de 
números aleatórios, os quais obedecem a algum tipo de probabilidade. O método de Monte Carlo é 
utilizado na integração de funções complexas, onde se verifica se sobre algum domínio simples (um 
superconjunto) se está dentro da área de volume (MATHWORD, 2009).  
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esclarece que um ponto fraco, dentre todos os componentes da iluminação, é a luz 

refletida internamente a partir do sol. Assim, o TropLux estabelece para esse 

componente específico um erro mínimo de 5%, sendo este valor o adotado para este 

trabalho. 

Outro erro que poderia acontecer está relacionado à complexidade da geometria da 

sala, tipo de céu e coeficientes de luz natural e do solo. Todos esses itens foram 

testados, tendo como resultado valores de erros insignificantes.  

O TropLux também foi observado quanto ao erro determinístico. Nesse caso, a 

avaliação foi realizada de três formas (CABÚS, 2005, p. 253), sendo os resultados 

encontrados também satisfatórios: 

 

– para encontrar discrepâncias nas etapas iniciais comparando algumas 
saídas do programa com resultados a partir de ferramentas simplificadas; 
 - para estimar a variação no céu e a geometria da sala, comparando os 
resultados com um software padrão (foi escolhido o Lumen Micro) para um 
conjunto de tipos de céu e geometrias; 
 - para uma confirmação definitiva, comparando os resultados com dados 
reais. Foi usado o banco de dados BREIDMP. 

 

A análise quanto ao tempo gasto no processamento dos dados também mostrou ser 

o TropLux uma ferramenta válida para o cálculo de iluminação natural. Confirmando 

o proposto por Cabús (2005), o software se mostrou adequado não somente para os 

trópicos, mas para outras localidades de maneira geral.  

 

5.2.5.3 Premissas do TropLux 

 

O TropLux baseia-se em três conceitos: o método Monte Carlo, o Método do Raio 

Traçado e o conceito de coeficientes de luz natural (ARAÚJO e CABÚS, 2007). 

Cabús (2005, p.241) explica que o Método Monte Carlo é baseado na premissa de 

que  

[...] se a probabilidade de ocorrência de cada evento separado é conhecida, 
então é possível determinar a probabilidade com que a sequência completa 
de eventos irá ocorrer.  

 

No que diz respeito ao Método do Raio Traçado, Cabús (2005) esclarece que ele 

possibilita trabalhar com geometrias complexas. De acordo com o autor, os 

coeficientes de luz propostos por Tregenza e Waters (1983) fazem a relação da 

iluminância de uma dada superfície em função de uma determinada subdivisão do 
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céu. Também utilizam a iluminância normal num plano desobstruído em função 

dessa mesma subdivisão. No caso do Troplux, são utilizados dois tipos de 

subdivisão: a proposta pela CIE para o cálculo da componente refletida, que divide o 

céu em 145 partes. Já para o cálculo da componente direta, utiliza-se uma 

subdivisão com 5.221 partes, que traz melhorias na precisão dos resultados em 

função do tamanho angular do sol (CABÚS, 2005). 

 

5.2.5.4 Funcionamento do TropLux 

 

5.2.5.4.1 Dados referentes ao ambiente interno 

 

O TropLux permite utilizar as características das formas do ambiente, como os 

dados da geometria da sala; a existência de planos; o comprimento; a altura e o 

posicionamento. Pode-se trabalhar também com geometria complexas, devendo, 

porém, todas as superfícies serem formadas por planos33. No que diz respeito às 

características das superfícies dos planos, o programa permite o processamento de 

superfícies difusas, especulares e mistas, além do processamento de superfícies 

opacas, transparentes e translúcidas.  

 

5.2.5.4.2 Dados referentes às obstruções 

 

Há também a possibilidade de caracterizar os elementos externos, como solo e 

edificações obstruidoras. O solo pode ser caracterizado em três subdivisões e as 

obstruções são caracterizadas da mesma forma que os planos do ambiente interno. 

De acordo com Nikiforiadis e Pitts (2003), nem sempre é possível identificar e limitar 

as superfícies, que fazem parte das obstruções, e que participarão da simulação 

com contribuições. Os autores concordam, porém, que é importante a 

caracterização das obstruções na simulação computacional, na qual o procedimento 

permitirá que se leve em consideração a luz solar direta e a luz difusa refletida nas 

superfícies.  

Considerando as questões discutidas anteriormente, propõe-se neste trabalho a 

adoção de três edificações obstruidoras que comporão o cenário urbano. Tais 

                                                 
33

 As superfícies curvas também são possíveis de ser trabalhadas, devendo-se, para tanto, dividi-las 

em vários planos. 
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edificações localizam-se à frente da edificação estudada, à frente na lateral direita, e 

à frente na lateral esquerda. 

 

5.2.5.4.3 Dados referentes ao ambiente natural: abóbada celeste 

 

O TropLux, conforme já citado no capítulo 3, oferece 15 tipos de céus baseados no 

padrão CIE, estando os céus enquadrados entre os céus encoberto (céu 1 a 5),  

parcialmente nublado (6 a 10) e claro (11 a 15). Este trabalho, dividido em duas 

fases de estudo (que serão melhor explicitadas no item 5.3), utilizará nas simulações 

da primeira fase a base de dados do TropLux, tomando para cálculo o valor da 

“média anual de iluminância interna” dado nos 15 tipos de céus propostos pela CIE. 

A partir dessas médias, serão destacados três tipos de céus: 

a) o céu que apresenta o mínimo valor de média anual de iluminância interna; 

b) o céu que apresenta o valor mediano de média anual de iluminância interna; 

c) o céu que apresenta o valor máximo de média anual de iluminância interna. 

Os três tipos de céus conglomeram as maiores distâncias com relação ao valor 

mediano (valores superiores e inferiores à média).  

Na segunda fase do trabalho serão utilizadas nas simulações os três tipos de céus 

destacados na primeira fase do trabalho, os quais geraram, como citado, o valor 

mínimo, o valor médio e o valor máximo da média anual de iluminância interna.  

 

5.3 FASES DO TRABALHO 

 

Nos itens que se seguem, para um melhor entendimento, dividiu-se o trabalho em 

duas fases, onde serão explicitadas as simulações relativas a cada uma delas: 

- A primeira fase: relativa ao diagnóstico do cenário real; 

- A segunda fase: relativa ao estudo paramétrico no novo cenário urbano, variando 

os parâmetros da malha urbana, vias e edificações obstruidoras.  

A primeira fase do trabalho caracteriza-se pelo método de trabalho adotado e a 

segunda fase do trabalho da aplicação do método no cenário urbano.  
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5.3.1 Diagnóstico do cenário real 

 

Na primeira fase do desenvolvimento deste trabalho são utilizados dados do cenário 

real do recorte urbano adotado. Optou-se, em função dos inúmeros planos que 

compõem as edificações obstruidoras, por uma simplificação de suas formas 

externas. Essa simplificação é caracterizada como um “Cenário Simplificado” no qual 

são simulados os dados e, por fim, comparados os resultados com os do Cenário 

Real. Objetiva-se com isto observar as diferenças percentuais de iluminação natural 

dos dois cenários, podendo-se a partir daí optar pelo uso do Cenário Real ou pelo 

uso do Cenário Simplificado. 

 

5.3.2 Estudo paramétrico no novo cenário urbano 

 

A segunda fase é a análise da malha urbana, vias e edificações obstruidoras. Por 

intermédio da alteração dos parâmetros da malha urbana, será possível estudar as 

repercussões destas alterações na disponibilidade de iluminação natural no 

ambiente interno. Serão abordados nesse item as características observadas na 

malha urbana, justificando os dados coletados e os procedimentos a partir dos quais 

se dará sua coleta. 

Será preciso primeiramente atentar para as possíveis variações das características 

da malha urbana, vias e edificações obstruidoras.  No que diz respeito às vias, 

podem ser citadas as orientações e larguras das vias (ruas e calçadas), bem como 

as características das superfícies refletoras. No que diz respeito às edificações 

obstruidoras podem ser citados os afastamentos dessas edificações dos limites do 

lote, suas alturas e características das superfícies refletoras. 

 

5.3.2.1 Parâmetro: largura das vias 

 

Foram escolhidas como objeto das simulações características das vias em função 

das tipologias físicas estruturais da rede viária básica do recorte urbano estudado. 

Desse modo, tomando-se a tipologia de via “Local Principal”, referente ao PDU de 

Vitória, adotar-se-á o valor de 18 m (rua +passeio) para a simulação (VITÓRIA, 

2006). Da mesma forma, o valor de maior largura de via será 26 m (rua + passeio).  



102 
 

Também será adotado o valor de 12 m (rua + passeio), em função de ser este um 

valor de via já existente no recorte urbano. Assim, no que diz respeito às vias, serão 

adotadas: 

 - largura de vias com 20 m e 12 m (presentes no cenário atual); 

- largura de vias de 18 m e 26 m (presente na regulamentação urbana) 

 

5.3.2.2 Parâmetro: orientação das vias 

 

Além da orientação do cenário urbano estudado (Nordeste – Sudoeste), o qual 

possui azimute igual a 130° (para o eixo X34), serão adotadas novas direções para a 

via, consequentemente com novos azimutes e novas orientações para as aberturas 

das fachadas.  

Foi adotada a direção da via para Leste – Oeste, a qual possibilita a orientação da 

abertura para Norte e para Sul. Na abertura orientada para Norte o azimute é 180°. 

Na abertura orientada para Sul o azimute é 0°.  

Foi também adotada a direção da via Norte-Sul, a qual possibilita a orientação da 

abertura para Leste e para Oeste. Na abertura orientada para Leste o azimute é 

270°. Na abertura orientada para Oeste o azimute é 90°. 

 

5.3.2.3 Parâmetro: altura das edificações obstruidoras 

 

No que diz respeito à altura das edificações em consulta ao PDU de Vitória, em 

função do recorte urbano pertencer à ZOC-02, a altura máxima das edificações 

residenciais multipavimentos sofre restrição de acordo com o cone da planta de 

aproximação de vôo (VITÓRIA, 2006). Esse cone é determinado pelo Programa 

Cartográfico e de Proteção ao Vôo, no convênio INFRAERO, Empresa Brasileira de 

Infra-Estrutura Aeroportuária com o ICA, Instituto de Cartografia Aeronáutica, de 

1993. Tal fato ocorre em função da proximidade do bairro (onde se localiza o cenário 

urbano estudado) com o Aeroporto de Vitória e pela rota dos aviões (INSTITUTO DE 

CARTOGRAFIA AERONÁUTICA, 1993).  

                                                 
34

 Azimute do eixo x diz respeito ao “campo numérico decimal em graus, que determina o ângulo 

entre o Norte verdadeiro e o eixo X, no sentido horário, variando de 0° a 360°. É através desse ângulo 
que se define a orientação da abertura, como uma sala-projeto pode ter aberturas para qualquer lado, 
o TropLux fixa a orientação em função do eixo X”. Vale lembrar que a escolha do eixo X é feita pelo 
usuário (CABÚS, 2006, p. 57). 
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Adotou-se, então, além da altura de 29m e 37,6m referentes às características das 

edificações do cenário urbano, uma altura de 75m como sendo a máxima altura 

possível das edificações do recorte urbano estudado. Esse valor é uma aproximação 

do resultado obtido da subtração entre o valor estipulado do cone de aviação (79 m) 

e o valor da cota dos lotes (valores encontrados entre 1,1 e 3,5 m) (VITÓRIA, 2006). 

Como altura mínima adotou-se o valor de 9 m, o qual corresponde a uma edificação 

de três andares, comumente encontrada neste recorte urbano. Apresenta-se a 

seguir a Figura 5-5 com as alturas das edificações obstruidoras adotadas, os 

respectivos ângulos de obstrução, e o ambiente interno analisado que se eleva do 

solo à altura de 874 cm: 
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Altura da edificação 

obstruidora (m) 

 

Ambiente analisado e ângulo de obstrução 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

Altura das 

edificações 

obstruidoras em 

função do cenário 

real 

 
 

 

 

 

 

75 

 

 

FIGURA 5-5: Imagem das edificações obstruidoras adotadas e os respectivos ângulos de obstrução, 
considerando a largura de via de 20m. 
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5.3.2.4 Parâmetro: afastamentos frontais e laterais das edificações 

obstruidoras 

 

No que diz respeito aos afastamentos35 laterais mínimos será adotado o valor de 

1,50 m. Esse dado é função do PDU de Vitória, que o adota como mínimo para 

edificações residenciais multipavimentos. Como afastamento frontal mínimo adotou-

se o valor de 3,0m (VITÓRIA, 2006).  

Como afastamento lateral máximo adotou-se o valor de 3,0 m por ser ele um valor 

que vem sendo incorporado nos projetos arquitetônicos de edificações residenciais 

multipavimentos. Como afastamento frontal máximo adotou-se o valor de 6,0m, por 

ser esse um dos maiores valores encontrados no PDU de Vitória para afastamento 

frontal (VITÓRIA, 2006). 

 

5.3.2.5 Parâmetro: refletância das superfícies externas horizontal e vertical 

 

Foram adotadas também as características refletoras das superfícies. Apesar de ser 

um parâmetro que não consta nas regulamentações, este pode ser caracterizado 

como um parâmetro que contribui para a disponibilidade de iluminação natural no 

ambiente interno, sendo relatado por inúmeros autores. Assim, foram utilizadas as 

características das superfícies refletoras verticais e horizontais em função da 

existência da componente de reflexão externa.  

Foram observadas também as características dos coeficientes de reflexão das 

superfícies verticais e horizontais, podendo ser as superfícies verticais compostas 

por fechamentos opacos e transparentes. Também foram observados os 

coeficientes de reflexão das vias.  

Na característica de reflexão das superfícies é preciso atribuir a estas superfícies um 

valor que represente a realidade das suas características de reflexão. Desse modo, 

foram feitos registros fotográficos das fachadas frontais das edificações dentro do 

recorte urbano a ser trabalhado. No registro fotográfico, localizando-se a frente da 

                                                 
35

 De acordo com BAHIA et al (1997)  “Afastamento é a menor distância, estabelecida pelo 

Município, entre uma edificação e as divisas do lote onde se situa”. Os afastamentos são 
constituídos em afastamentos frontal, lateral e de fundos. Este trabalho utilizará como 
referência o afastamento frontal e lateral. 
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edificação, foram feitas fotografias do pavimento que melhor representavam o 

pavimento tipo. O registro fotográfico serviu para identificar o material de 

acabamento das superfícies verticais, bem como suas respectivas cores.  

Em função desses dados coletados e utilizando como referência o trabalho 

desenvolvido por Nikiforiadis e Pitts (2003) e Araújo e Cabús (2007), abordados no 

capítulo 3, foram adotados valores médios que caracterizassem de forma satisfatória 

o mais próximo da realidade do recorte urbano estudado, a capacidade de reflexão 

das superfícies externas verticais (edificações obstruidoras) e horizontais (vias).  

Para a realização das características de reflexão dos fechamentos verticais opacos 

do recorte urbano, foram utilizados como referência o trabalho desenvolvido por NG 

(2001) e Leder et al (2007). Para a determinação dos valores de reflexão máximos e 

mínimos, serão adotados valores extremos, porém próximos da realidade, ver 

Quadro 5-3: 

 

Cenário 

Superfícies  

Observações Verticais Horizontais 

 

 

 

 

 

 

Cenário 

atual 

 

 

 

 

 

 

40% 

 

 

 

 

 

 

20% 

Valores adotados em função dos estudos de fachadas de 

NG (2001), os quais encontram como refletância média dos 

fechamentos opacos o valor de 40%. 

Valor adotado também em função dos estudos de Leder et 

al (2007), que encontra como coeficiente de reflexão médio 

o valor de 43%., bem como dos estudos de Compagnon 

(2004), que adota o valor de 40%. 

Para o solo o valor adotado é função do tipo de 

pavimentação, o qual para o recorte, em função da 

regulamentação, permite a utilização de asfalto, concreto, 

bloquete ou paralelepípedo. 

Novo 

cenário: 

Valores 

máximos 

de 

refletância 

 

 

60% 

 

 

30% 

Valores adotados em função de Robbins (1986), o qual 

considera que, para as superfícies verticais, com 

obstruções que bloqueiam mais de 50% do campo de 

visão, valores de refletâncias superiores a 60% podem ser 

consideradas ofuscamento. 

Novo 

cenário: 

Valores 

mínimos de 

refletância 

 

 

20% 

 

 

10% 

Valores adotados em função de NG (2005) e Compagnon 

(2004) que adotaram coeficiente de refletância de 20% 

para as superfícies do entorno; ou mesmo Littlefair (2001) 

que adotou coeficiente de refletância para o solo de 10% e 

para as fachadas de 22%. 

QUADRO 5-3: Caracterização das refletâncias do cenário atual e dos novos cenários. 
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5.4 FACHADAS: CARACTERÍSTICAS ADOTADAS QUANTO ÀS ABERTURAS 

 

No que diz respeito às aberturas, para a tipologia de edificação adotada, edifício 

residencial multipavimentos, utilizou-se como padrão de dimensões das aberturas 

uma proporção em função da área interna de piso do ambiente. Essa proporção é 

função dos códigos de obras estudados, bem como da tipologia de construção 

encontrada na realidade brasileira. Para o ambiente de área igual a 10,00 m² 

(ambiente adotado) será utilizada uma proporção de 1/8 da área do compartimento. 

Assim a área de abertura será de 1,25 m², central na parede. Quanto ao peitoril, 

adotou-se o valor de 1,1 m, prática brasileira em função de padrões de segurança 

fixados pelo Corpo de Bombeiros. A altura adotada para a abertura é de 1,10m, 

também decorrente da prática brasileira. Assim, obter-se-á a largura da abertura 

satisfazendo a fração da área do piso e altura de janela. Será utilizada largura de 

1,14m, respectivamente em função da área de 1,25 m². 

No que diz respeito ao uso de dispositivos sombreadores, observou-se que nas 

edificações residenciais multipavimentos do recorte urbano, de uma maneira geral, 

não é comum a prática do uso de dispositivos sombreadores. De acordo com tais 

dados, optou-se pela não-adoção desse tipo de dispositivos nas aberturas.  

No que diz respeito às características do vidro foi adotado o vidro incolor, partindo-

se do princípio que boa parte das edificações residenciais multipavimentos 

brasileiras segue esse padrão.  

Em relação à tipologia da esquadria, adota-se também como padrão brasileiro a 

janela de correr horizontal, confeccionada em alumínio. Assim, foi assumida essa 

tipologia de abertura com vidro incolor, sendo contabilizado todo o vão como área 

envidraçada.  

 

5.5 AMBIENTE INTERNO: CARACTERÍSTICAS ADOTADAS QUANTO AO 

FORMATO, ÁREA, DIMENSÕES E REFLETÂNCIAS 

 

Neste item são observadas as características do ambiente interno, pontos de 

medição, horários e dias escolhidos para a simulação. O ambiente interno 

caracteriza-se por ambiente de uso prolongado (quarto e/ou sala) em edificação 

residencial multipavimentos. As variáveis que podem ser levantadas quanto ao 

ambiente interno são: dimensões do ambiente (altura/pé-direito, largura e 
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profundidade), altura do plano de trabalho, formato do ambiente, características das 

refletâncias das superfícies internas. 

A adoção de algumas características do ambiente foi organizada em função das 

características encontradas nos códigos de obras brasileiros. Foi adotado então um 

pé-direito (a altura do ambiente interno) no valor de 2,60 m, mantendo-se essa altura 

constante por todo o ambiente. Como área do compartimento, optou-se por 

considerar uma área que satisfaça o uso residencial. Para isto optou-se por utilizar 

uma área interna de 10,00 m2, atendendo ao uso citado anteriormente. A largura do 

ambiente é definida em função da profundidade do ambiente e da metragem 

quadrada estipulada (no caso em questão, 10,00 m2). Foi, então, utilizado um 

ambiente com área de 10,00m2, com largura de 2,60m e comprimento de 3,85 m, 

ver Quadro 5-4. 

 

 

QUADRO 5-4: Caracterização do ambiente interno adotado. 
Fonte: Autora 

 

No que diz respeito às características de reflexão das superfícies do ambiente 

interno, foram utilizados como referência REA (2000) e O’Connor (1997). No que diz 

respeito às refletâncias internas do ambiente, foram adotados os seguintes valores, 

demonstrados no Quadro 5-5. 
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Refletâncias  

Observações Teto Parede Piso 

 

 

 

85% 

 

 

 

50% 

 

 

 

20% 

Valores adotados de acordo com REA (2000) que recomenda para as 

paredes refletâncias entre 35 e 60%, para o teto refletância entre 60 e 

90%, e para o piso refletância entre 15 e 35%. 

Valores adotados também em função de O’Connor (1997), que 

recomenda como refletância das superfícies internas para as paredes 

valores entre 50 e 70%, para o teto valores superiores a 80%, e para o 

piso valores entre 20 e 40%. 

QUADRO 5-5: Caracterização de refletância das superfícies do ambiente interno 
 

 

5.6 PONTOS SELECIONADOS NO AMBIENTE INTERNO PARA SIMULAÇÃO 

 

Foi observada a tipologia-padrão das edificações no cenário urbano trabalhado, 

optando-se por tratar a situação menos privilegiada quanto à disponibilidade de 

iluminação natural no ambiente interno. Dessa forma, utilizando como princípio a 

prática adotada nas construções do cenário urbano estudado, será utilizado como 

padrão o estudo do primeiro pavimento tipo, que habitualmente localiza-se no quarto 

andar. O ambiente interno estudado eleva-se do chão à altura de 874 cm. A cota 

874 corresponde a: 

874= (10 + 288 (piso a piso)+288 (piso a piso)+288(piso a piso). 

A configuração adotada e que corresponde ao recorte urbano estudada é, portanto:  

- Primeiro pavimento: térreo (acessos); 

- Segundo pavimento: garagem; 

- Terceiro pavimento: área de lazer 

 - Quarto pavimento: primeiro pavimento tipo. 

Os pontos de medição da disponibilidade de iluminação natural do ambiente interno 

foram localizados no próprio ambiente. Adotou-se a norma da ABNT, NBR 15215-4 

(BRASIL, 2005), que normaliza a quantidade de pontos de medição para iluminação 

natural necessários em um compartimento, bem como a localização desses pontos.  

A norma utiliza como referência as próprias características do compartimento: 

comprimento, altura, largura, e posição do ponto de referência (local de trabalho, 

adotado como 75 cm do piso do ambiente interno); para que durante a verificação do 
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nível de iluminação natural o erro seja inferior a 10%, é preciso determinar o índice 

do local (K) utilizando a equação: 

 

 

Onde: 

L é a largura do ambiente, em metros; 

C é o comprimento do ambiente, em metros; 

Hm é a distância vertical, em metros, entre a superfície de trabalho e o topo 

da janela, em metros. 

 

De acordo com os dados do ambiente interno e do ponto de referência, 

- área do ambiente de 10,00 m2; 

 - dimensões de 2,6m e 3,85m; 

 - Hm: será de (2,2 – 0,75) = 1,45. 

De acordo com a equação anterior, o valor encontrado é de: K= 1,06. Para valores 

de K entre 1 e 2, deve ser adotado um  número mínimo de 16 pontos de medição. 

Assim, optou-se por trabalhar com um número de pontos superior a 16, adotando-se 

um grid com 5 linhas e 5 colunas, com um total de 25 pontos de medição.  Os 

pontos localizam-se equidistantes entre sim, de acordo com a recomendação da 

NBR 15215-4 (BRASIL, 2005). As distâncias entre os pontos serão de 0,43m e 

0,71m. Por fim encontrar-se-á a média dos valores encontrados nestes pontos de 

medição, a qual será objeto de estudo das simulações. Na Figura 5-6, dada a seguir, 

mostra-se a localização do ponto de medição da iluminância no ambiente interno. 
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FIGURA 5-6: Planta–baixa, corte A e Perspectiva do ambiente interno com a localização dos pontos 
de medição da iluminância. 

 

 

5.7 DIAS E HORÁRIOS DAS SIMULAÇÕES 

 

As simulações na primeira e segunda fase do trabalho foram feitas para todos os 

dias do ano e em 13 horários do dia, nos períodos da manhã e da tarde, a cada hora 

entre 6h e 18h. Desta forma foi possível avaliar a variação do comportamento da luz 

natural ao longo de todos os dias do ano. 

 

5.8 CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS 

 

Em função do referencial abordado no capítulo 3, não será considerada a vegetação 

na simulação por ser ela  elemento passível de contínuas variações na densidade 
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das folhagens, ocasionando modificações na sua forma e tamanho. Tais variações 

são decorrentes do crescimento e da manutenção sofrida. As alterações na 

densidade das folhagens interferem na reflexão da iluminação natural e na 

permeabilidade luminosa entre as folhagens. 

 

5.9 OBJETIVOS DAS SIMULAÇÕES 

 

5.9.1 Análise e Tratamento dos dados na Primeira fase: Diagnóstico do Cenário 

Real e do Cenário Simplificado 

 

Foram feitas simulações com o programa TropLux para os 15 tipos de céus. Por 

meio das simulações foi possível diagnosticar: 

a) o valor médio anual de iluminância interna para o Cenário Real; 

b) o valor médio anual de iluminância interna para o Cenário Simplificado. 

 

Os dados de valor médio anual de iluminância interna, do Cenário Real e do Cenário 

Simplificado foram comparados, verificando-se a possibilidade de utilização do 

Cenário Simplificado para as avaliações paramétricas da segunda fase do trabalho. 

Obtida uma média anual dos valores de iluminância interna para todos os quinze 

céus, identificaram-se os tipos de céus que apresentam como média anual de 

iluminância interna o valor mínimo, o valor intermediário e o valor máximo. Estes, por 

sua vez, foram utilizados ainda na primeira fase do trabalho (diagnóstico), sendo 

também utilizados como valores de referência nas comparações realizadas na 

segunda fase (avaliações paramétricas). Os três tipos de céus identificados 

representam, como já citado, as variações mínima, intermediária e máxima possível 

de serem encontradas nos resultados das simulações. 

 

5.9.2 Análise e tratamento dos dados na Segunda fase: Avaliações 

Paramétricas 

 

Nesta segunda fase foram feitas também simulações com o programa TropLux, 

recorrendo-se a uma série de simulações de forma a obter resultados que serão 

comparados com os dados de referência (obtidos na primeira fase do trabalho). 

Também aqui, em função dos métodos de análise de iluminação já estudados no 
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capítulo 1, e também citados no item 5.1, optou-se pela adoção das UDI como forma 

de avaliação da disponibilidade de iluminação natural no ambiente interno. Deste 

modo, as simulações serão separadas em grupos, de tal forma que em cada grupo 

serão consideradas apenas a variação de um único parâmetro, mantendo-se 

constantes os outros. 

Apresentam-se a seguir as variações utilizadas para cada parâmetro nas 

simulações: 

a) largura de via: Três variações, ou seja, 12 m, 18 m e 26 m; 

b) orientação de via: Quatro variações, ou seja, orientação de 0 a 360° em 

relação ao azimute do eixo X, respectivamente 0° (abertura orientada para 

Sul), 90° (abertura orientada para Oeste), 180° (abertura orientada para 

Norte) e 270° (abertura orientada para Leste). 

c) altura das edificações obstruidoras: Duas variações, ou seja, 9 m e 75 m; 

d) afastamentos das edificações obstruidoras: Duas variações, afastamento 

lateral de 1,5m com afastamento frontal de 3,0m, e afastamento lateral de 3,0 

m com afastamento frontal de 6,0m; 

e) refletância das superfícies verticais e horizontais: Três variações, ou seja, 

refletância mínima para as superfícies vertical de 30% e para a superfície 

horizontal de 10%, refletância média para as superfícies vertical de 20% e 

para a superfície horizontal de 10%, refletância máxima para as superfícies 

verticais de 60% e para as superfícies horizontais de 30%. 

Os cinco parâmetros foram escolhidos em função das questões descritas no capítulo 

1. Os valores de iluminância obtidos por meio das simulações na primeira e segunda 

fase foram tabulados na forma de planilhas do MS-Excel.  Dessa forma, para cada 

um dos grupos de simulação operou-se uma extração dos dados para as planilhas 

do Excel e promoveu-se sua organização em tabelas e gráficos de forma facilitar a 

leitura e análise. Os resultados foram comparados:    

- aos valores de referência (da primeira fase: diagnóstico); 

- aos menores valores; 

- aos maiores valores; 

- aos valores adjacentes. 

A comparação foi feita por intermédio de uma divisão entre os valores, sendo os 

valores encontrados na simulação, para um parâmetro, divididos por outro valor, 

assumindo-se este último como o valor de referência, ou o menor valor, ou o maior 
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valor, ou o valor adjacente. Foram observadas as alterações percentuais da 

iluminação em função de variações no parâmetro analisado. Como exemplo pode-se 

referir a seguinte situação:  

Situação: No estudo do parâmetro largura das vias, o valor de referência encontrado 

foi de 1.500 lx (para via de 20 m). O valor encontrado para a via de largura 12 m foi 

de 1.200 lx, para via de 18 m foi de 1.700 lx e para via de 26 m foi de 1.800 lx. A 

disposição dos resultados das simulações, em função do parâmetro analisado e do 

tipo de céu, pode ser apresentada da seguinte forma na Tabela 5-1 e na Tabela 5-2:  

 

TABELA 5-1: Exemplo de apresentação dos resultados encontrados nas simulações. 

 

 

 

 

 

 

TABELA 5-2: Exemplo de apresentação dos percentuais de variação encontrados ao 
se comparar uma coluna com a coluna anterior, bem como a  apresentação da 
diferença percentual entre o maior e menor valor do parâmetro estudado. 
 

 

 

 

 

5.9.3 Objetivo das simulações na segunda fase  

 

As simulações possibilitarão obter resultados que venham  fornecer indicações do 

comportamento da disponibilidade da  iluminação natural no ambiente interno, em 

função das variações dos parâmetros analisados, bem como do tipo de céu.  

Descreve-se a seguir o que se pretende analisar nas simulações da segunda fase 

do trabalho utilizando o cenário, tipos de céus e parâmetros citados na seção 5.3. Ao 

término da exposição das alíneas, são apresentados detalhadamente:  

a) Os valores médios anuais de iluminância interna do ambiente interno; 

b) Os percentuais de horas do dia enquadrados nos intervalos das UDI; e 

c) Os percentuais de iluminância provenientes do Céu e do Sol, no ambiente interno. 

Iluminância (lx) 

Céu / largura de via (m) 12 18 20 26 

Céu x 1.200 1.500 1.700 1.800 

Iluminância (%) 

Céu / largura de via (m) 
 

12 

 

18 

 

20 

 

26 

Diferença entre a maior 

e menor largura 

Céu x - 25 13 5 50 
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Descreve-se então o que se pretende para cada uma das alíneas citadas:  

a) No que diz respeito à alínea a (as variações percentuais do valor médio anual 

da iluminância interna do ambiente interno), investigou-se para o parâmetro 

analisado e tipo de céu: 

 Se o parâmetro analisado contribuiu para alteração no valor médio 

anual de iluminância interna; 

 Se as variações percentuais de iluminância são proporcionais às 

alterações dos valores dos parâmetros; 

 Se há diferentes variações percentuais de iluminância em função das 

variações do parâmetro analisado; 

 Se há tendência a um limite de interferência (para aumento, ou para 

redução) do parâmetro analisado.  

b) No que diz respeito à alínea b (o percentual de horas do dia enquadrados nos 

intervalos das UDI) investigaram-se para o parâmetro analisado e tipo de céu: 

 Os percentuais de horas do dia que permanecem dentro da faixa 

suficiente das UDI, bem como as variações percentuais; 

 Como se comportam as variações do percentual de horas do dia que 

permanecem na faixa suficiente das UDI, mas que necessitam de 

iluminação complementar; 

 Os percentuais de horas do dia caracterizados como iluminação 

excessiva. 

 Os percentuais de horas do dia caracterizados como iluminação 

insuficiente. 

 A relevância de cada parâmetro na permanência dos horários do dia 

(dentro da faixa UDI). 

c) No que diz respeito à alínea c (os percentuais de iluminância provenientes do 

Céu e do Sol, no ambiente interno), investigaram-se para o parâmetro 

analisado e tipo de céu: 

 Os percentuais de contribuição de iluminância proveniente do Céu e do 

Sol, no ambiente interno, bem como variações nestes percentuais. 

Diante do exposto pode-se concluir: 

a) que é possível identificar a relevância de cada parâmetro da malha urbano, em 

função do tipo de céu, na disponibilidade de iluminação no ambiente interno; 
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b) que há possibilidade de manejo nos parâmetros estudados de forma a permitir a 

manipulação da disponibilidade de iluminação natural no ambiente interno.  
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6 CENÁRIO REAL E SIMPLIFICADO: DIAGNÓSTICO 

 

Para a formulação dos dados fornecidos neste capítulo foi feita a caracterização do 

cenário urbano, denominado cenário real, definindo-se na malha urbana: a) a largura 

e orientação das vias, b) a altura e afastamentos das edificações obstruidoras, e c) 

superfícies refletoras verticais e horizontais. Em seguida, promoveu-se o 

carregamento dos dados do cenário real no sistema computacional a ser utilizado. A 

partir do cenário real foi gerado o chamado “cenário simplificado”, caracterizado por 

uma redução das formas do cenário real. Após esse procedimento procedeu-se ao 

carregamento dos dados no sistema computacional e compararam-se os resultados 

obtidos nos dois cenários, “cenário real” e “cenário simplificado”, identificando qual o 

cenário, tipos de céus e valores de iluminância a serem utilizados na segunda fase 

do trabalho, onde será aplicado o método de trabalho. 

 

6.1 CARACTERIZAÇÃO DO CENÁRIO REAL 

 

O ambiente estudado está inserido em uma edificação do cenário real, pertencente 

ao recorte urbano analisado. Tal cenário é caracterizado por duas Figuras, das quais 

constam: 

a) Figura 6-1: Cenário Real identificando a edificação onde será constituído o 

ambiente interno, com orientação e largura da via, norte verdadeiro, azimute 

do eixo X, orientação da abertura localizada na fachada da edificação 

estudada. 

b) Figura 6-2: Cenário Real identificando as vias, as edificações obstruidoras, e 

as características das superfícies externas das edificações obstruidoras. 

Apresentam-se a seguir as Figuras: 
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FIGURA 6-1: Identificação da edificação onde será constituído o ambiente interno no Cenário Real 
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FIGURA 6-2: Identificação das características das vias e edificações obstruidoras do Cenário Real. 
 



122 
 

6.2 USO DA FERRAMENTA COMPUTACIONAL: TROPLUX 

 

Como descrito no capítulo relativo à metodologia, foi utilizada a ferramenta 

computacional TropLux. A seguir apresenta-se um resumo das janelas de entrada 

dos dados (input) utilizados: 

a) Dados do ambiente interno referente às dimensões e localização, bem como 

a localização do plano de trabalho, no qual são feitas as medições de 

iluminância; 

b) Dados das edificações obstruidoras e vias, referentes às dimensões e 

localização; 

c) Dados da abertura (janela) referentes à dimensão e localização da abertura, 

bem como o tipo de vidro; 

d) Dados das características das superfícies refletoras dos materiais que 

compõem os planos verticais e horizontais do ambiente interno estudado, 

edificações obstruidoras e via; 

e) Dados dos parâmetros da cidade: latitude e longitude; 

f) Imagem em duas e três dimensões do ambiente interno estudado, edificações 

obstruidoras e via; e 

g) Dados da medição do valor de iluminância: pontos de medição da iluminância, 

plano de medição, margem de erro estatístico desejado para a componente 

refletida, tipo de céu, azimute do eixo X, e por fim dias, horas, minutos e 

meses da medição; 

Após a inserção dos dados citados anteriormente, o TropLux processou os 

coeficientes de luz direta e difusa. A seguir apresenta-se um resumo das janelas de 

saída dos dados (output) obtidos na janela Illuminance : 

a) Iluminância proveniente do Céu; 

b) Iluminância proveniente do Sol; 

c) Iluminância interna: somatória da iluminação do Céu e do Sol. 

 

6.2.1 Cenário Real e Cenário Simplificado: comparações 

 

6.2.1.1 Valor da média anual de iluminância interna: cenário real e 

simplificado 
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As simulações foram realizadas para o “Cenário Real” e para o “Cenário 

Simplificado”, gerado a partir de uma simplificação das formas do Cenário Real. A 

Figura 6-3 a seguir apresenta os cenários em perspectiva isométrica e vista superior. 

 

Cenário Real Cenário Simplificado 

  

  

FIGURA 6-3: Imagens dos cenários real e simplificado, em 3D e vista superior das edificações 
obstruidoras e ambiente interno analisado, geradas pelo TropLux. 

 
 

Foram executadas simulações para os dois cenários, real e simplificado. Tal como 

observado na metodologia, as simulações foram realizadas para quinze tipos de 

céus. Cada simulação incluiu todos os dias do ano e os horários entre 6h e 18h. As 

médias anuais de iluminância interna encontradas para cada tipo de céu, para os 

dois cenários, são expressas na Tabela 6-1 e no Gráfico 6-1, apresentados a seguir: 
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TABELA 6-1: Valor da média anual de iluminância interna em função do tipo de céu, e diferença 
percentual entre o Cenário Real e Cenário Simplificado. 

 

 

Céu Cenário Real Cenário Simplificado 

Diferença percentual entre 

Cenário Real 

e Cenário Simplificado (%) 

 

 

Encoberto 

1 190, 51 188,80 0,91 

2 199,03 197,05 1,01 

3 190,32 188,36 1,04 

4 197,67 196,96 0,36 

5 190,55 188,36 1,17 

 

Parcialmente 

nublado 

6 422,81 417,38 1,30 

7 736,85 724,44 1,71 

8 843,84 810,54 4,11 

9 723,25 710,03 1,86 

10 831,45 815,36 1,97 

 

 

Claro 

11 1112,73 1086,01 2,46 

12 1326,96 1293,40 2,60 

13 1054,03 1028,67 2,46 

14 994,58 970,82 2,45 

15 1117,64 1089,97 2,54 

Média total 675,48 660,41 2,28 

 

 

GRÁFICO 6-1: Média anual de iluminância interna, para todos os céus e Cenário Real e Simplificado. 
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Obtidos os valores médios anuais de iluminância interna para os dois cenários, 

constatou-se que: 

a) Em função da pequena diferença percentual entre os cenários (real e 

simplificado), é possível utilizar nas simulações na segunda fase do trabalho 

(análise paramétrica), o cenário simplificado; 

b) Para os dois cenários, real e simplificado, os céus que representam o valor 

mínimo, valor intermediário, e o valor máximo, são respectivamente, céu 3 

(encoberto), céu 7 (parcialmente nublado), e céu 12 (claro). Serão esses três 

tipos os utilizados na simulação paramétrica ocorrida na segunda fase do 

trabalho. 

 

 

6.3 CONCLUSÃO 

 

Neste capítulo foram realizadas a caracterização do cenário urbano real, definindo-

se na malha urbana a largura e a orientação das vias, a altura e os afastamentos 

das edificações obstruidoras, e as superfícies refletoras verticais e horizontais. Foi 

também construído o cenário simplificado, em função de uma redução das formas 

do cenário real. Após a entrada dos dados na ferramenta TropLux, comparando-se 

os resultados obtidos do cenário real com o cenário simplificado, constatou-se que é 

possível a utilização do cenário simplificado na segunda fase do trabalho (análise 

paramétrica) onde se dará a aplicação do método de trabalho, em função da 

pequena diferença percentual entre os cenários. 

No que diz respeito à escolha do tipo de céu a ser utilizado na análise paramétrica 

constatou-se que, para os dois cenários, real e simplificado, os céus que 

representam o valor mínimo, valor intermediário, e o valor máximo, são 

respectivamente, céu 3 (encoberto), céu 7 (parcialmente nublado), e céu 12 (claro). 

Dessa forma, serão três os tipos de céus utilizados na simulação paramétrica. 
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7 RESULTADOS E ANÁLISES: ESTUDO PARAMÉTRICO 

 

Este capítulo engloba os resultados das simulações e análises dos dados obtidos 

por meio da metodologia de trabalho apresentada nos capítulos anteriores (Método 

de Trabalho e Diagnóstico do Cenário Real). Consideraram-se cinco grupos de 

simulações em função dos parâmetros analisados, visando-se à obtenção de 

resultados do comportamento da disponibilidade de iluminação natural no ambiente 

interno, em função de cada um dos parâmetros e três tipos de céus, céu 3 

(encoberto), céu 7 (parcialmente nublado) e céu 12 (claro). Foram analisados em 

sequência os parâmetros largura de via, orientação de via, altura das edificações 

obstruidoras, afastamentos das edificações obstruidoras e, por último, a refletância 

das superfícies externas.  

 

7.1 PRESSUPOSTOS ASSUMIDOS PARA ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Na investigação da disponibilidade de iluminação natural no ambiente interno, como 

citado no capítulo Método de Trabalho, assumiu-se o pressuposto de que há ao 

menos uma relação a) entre cada parâmetro e as variações nos valores de média 

anual de iluminância interna; b) entre cada parâmetro com os percentuais de horas 

do dia enquadrados nos intervalos das UDI; e c) entre cada parâmetro com os 

percentuais de iluminância proveniente do céu e do sol no ambiente.  

No que diz respeito à média anual de iluminância interna, esperava-se que os 

resultados obtidos demonstrassem que o parâmetro analisado contribuiu para 

alteração no valor médio anual de iluminância interna, uma vez que o estudo ocorreu 

com investigações nas variações percentuais de iluminância e suas proporções em 

função das alterações dos valores dos parâmetros. Foram também investigadas a 

ocorrência de diferentes variações percentuais de iluminância em função das 

variações do parâmetro analisado, bem como tendência a um limite de interferência 

do parâmetro analisado.  

No que tange ao percentual de horas dos dias do ano em função das UDI, esperava-

se que as variações no parâmetro interferissem nos percentuais de horas do dia que 

permanecem dentro da faixa suficiente, insuficiente e excessiva das UDI, sendo 

possível identificar as variações percentuais nesses intervalos.  
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No que diz respeito aos percentuais de iluminância provenientes do céu e do sol, 

esperava-se que as variações no parâmetro ocasionassem variações nos 

percentuais de contribuição provenientes do céu e do sol no ambiente interno. 

Desta forma para cada parâmetro são apresentados os resultados e análises, sendo 

elas referentes: aos valores médios anuais de iluminância interna do ambiente 

interno, aos percentuais de horas do dia enquadrados nos intervalos das UDI e aos 

percentuais de iluminância provenientes do Céu e do Sol no ambiente interno. 

 

7.2 COMPORTAMENTO DA DISPONIBILIDADE DE ILUMINAÇÃO NATURAL NO 

AMBIENTE INTERNO COM RELAÇÃO AO PARÂMETRO LARGURA DAS VIAS 

 

O parâmetro largura da via foi simulado inicialmente no cenário urbano com largura 

de via de 20m. Posteriormente, foram adotadas novas larguras de via (12m, 18m e 

26m). A investigação foi complementada com simulações também para a largura de 

via 14m e 16m.  

Durante a simulação do parâmetro largura de via foram mantidos constantes os 

seguintes parâmetros: orientação de via, altura das edificações obstruidoras, 

afastamentos das edificações obstruidoras e refletância das superfícies externas.  

São apresentadas a seguir a Figura 7-1 que ilustra a simulação do parâmetro 

“largura de via”. Em seguida destacam-se os resultados das simulações, bem como 

as análises.  
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FIGURA 7- 1: Edificação onde se insere o ambiente interno, via com 12m e 26m de largura e 
edificações obstruidoras 
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7.2.1 Média anual de iluminância interna 

 

O parâmetro largura de via contribui para alteração no valor da média anual de 

iluminância interna. Esse aspecto foi analisado com o objetivo de identificar a 

ocorrência de variações nas iluminâncias do ambiente interno em função da variação 

na largura da via. A Tabela 7-1 apresenta essa análise, na qual podem ser 

observados os valores da média anual de Iluminância interna em função do tipo de 

céu e da largura da via. Os resultados mostram que a variação do parâmetro 

“largura da via” contribui para alterações nos valores de iluminância nos céu 3, 7 e 

12; à medida em que se aumentam as larguras de vias, aumentam os valores de 

iluminância no ambiente interno, e à medida em que são reduzidas as larguras de 

vias, acarretam-se reduções nos valores de iluminância. 

 

 TABELA 7-1: Valor da média anual de iluminância interna em função do tipo de céu e da largura da 

via 

Iluminância interna (lx) 

Céu -  Largura (m) 12 18 20 26 

3 (encoberto) 149 182 188 206 

7 (parcialmente nublado) 559 696 724 780 

12 (claro) 963 1236 1293 1387 

 
 

Aplicando-se esse dado à ocupação do meio urbano, definem-se, para os céus 3, 7 

e 12, ambientes internos posicionados em larguras de via; à medida em que se 

alarga a via (12m, 18m, 20 e 26m), constatam-se maiores valores de iluminância no 

ambiente interno.  

Na investigação do parâmetro largura de via teve-se também como objetivo 

promover a identificação dos percentuais de variação de iluminância em função das 

modificações na largura das vias. Tabela 7-2 apresenta essa análise, em que são 

expostos os valores percentuais de variação da iluminância em função da largura de 

via mais estreita (12m), da via mais larga (26m) e do tipo de céu. Observando-se os 

dados, nota-se que o maior percentual de aumento da iluminância ocorre no céu 12, 

com um aumento percentual de cerca de 44% de iluminância. Nas condições de céu 

3 e 7 os aumentos são, respectivamente, de 38% e de 40%. 
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TABELA 7-2: Percentagens da variação da média anual de iluminância interna em função do tipo de 
céu, entre as larguras da via, 12m e 26m 

Iluminância interna (%) 

Céu -  Largura (m) 12 26 

3 (encoberto) - 38 

7 (parcialmente nublado) - 40 

12 (claro) - 44 

 
 

Assim, aplicando-se esse dado à ocupação urbana, conclui-se que para o céu 12, o 

parâmetro “largura de via”, ao se alargar a via de 12m para 26m, contribui mais 

expressivamente nas variações de iluminância do ambiente interno.  

Na investigação do parâmetro largura de via assumiu-se também como objetivo 

identificar a ocorrência de diferentes variações percentuais de iluminância em função 

das variações da largura de via, bem como tendência a um limite de interferência da 

largura de via.  A Tabela 7-3 apresenta essa análise expondo os valores percentuais 

de variação da iluminância em função de todas as larguras de vias investigadas. 

Observando-se os valores percentuais, nota-se que, para o céu 3, 7 e 12, as 

variações percentuais no intervalo entre 20m e 26m são menores que no intervalo 

entre 12m e 18m. Na largura de via entre o intervalo 12m e 18m a interferência na 

iluminância é maior para o céu 12, com aproximadamente 28% de aumento nos 

percentuais de iluminância, seguida pelo céu 7, com 25% e para o céu 3, com 22%. 

Observa-se assim que há uma taxa de crescimento da iluminância superior no céu 

12, seguida pelo céu 7 e por fim pelo céu 3. Quanto ao intervalo de largura de via 

entre 20 e 26m a percentagem de aumento da iluminância é mais reduzida, com 

acréscimos de 9%, 8% e 7% respectivamente em relação ao céu 3, 7 e 12. 

 

TABELA 7-3: Percentagem de variação da média anual de iluminância interna em função do tipo de 
céu e da largura da via, tomando-se como referência sempre o valor anterior. 

Iluminância interna (%) 

Céu - Largura (m) 12 18 20 26 

3 (encoberto) - 22 3 9 
7 (parcialmente 

nublado) - 25 4 8 

12 (claro) - 28 5 7 
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Desta forma pode-se concluir que, para o céu 3, 7 e 12, a maior influência na 

iluminância do ambiente interno acontece no intervalo de largura mais estreito (entre 

12m e 18m), sendo a influência menor no intervalo mais largo de via (20m e 26m). 

Para o céu 3, 7 e 12, as diferenças percentuais de iluminância obtidas no intervalo 

de via mais estreita (12m e 18m) são aproximadamente três vezes superiores aos 

resultados obtidos no intervalo de via mais larga (20m e 26m). Assim, conclui-se que 

variações nas larguras de vias no intervalo entre 12m e 18m são mais influentes na 

variação da iluminância no ambiente interno. Aumentos nas larguras de via nesse 

intervalo de menor largura (12m e 18m) contribuirão com aumentos mais 

expressivos nos valores de iluminância no ambiente interno, se comparados com o 

intervalo maior de largura de via (20m e 26m)  

Destaca-se ainda que no intervalo de via mais estreita (12m e 18m) e de via mais 

larga (20m e 26m) houve um acréscimo de 50% na largura da via. Nota-se que os 

percentuais de variação de iluminância acompanharam proporcionalmente a 

variação da largura da via, porém não na mesma relação proporcional. Assim, pode-

se concluir que aumentos nas larguras de vias não são acompanhados na mesma 

relação proporcional por aumentos nos valores de iluminância no ambiente interno. 

Em função dos resultados das simulações citados nos parágrafos anteriores, 

observou-se a necessidade de investigação do comportamento da iluminância no 

intervalo entre a largura de via 12m e 18m. A Tabela 7-4 apresenta essa análise, 

expondo os valores da média anual de iluminância interna nas larguras de via 12m, 

14m, 16m, 18m, 20m e 26 m. Nota-se que, em função da Tabela 7-5 que apresenta 

as percentagens de variação da média anual de iluminância, bem como da 

construção do gráfico 7-1, que é possível investigar como ocorrem essas variações 

percentuais de crescimento da iluminância em função da largura de via. Na Tabela 

7-5 constatou-se que no céu 7 e 12 os percentuais de aumento da iluminância no 

intervalo entre 12m e 18m, precisamente na largura de via 14m e 16m, são apenas 

levemente superiores ao intervalo de largura de via maior (entre 18m e 26m), o qual 

também é observado pela curva do Gráfico 7-1 

 

 

 

 



132 
 
TABELA 7-4: Valor da média anual de Iluminância interna média em função do tipo de céu e da 
largura da via, evidenciando-se as novas simulações com largura de via entre 14m e 16m. 

Iluminância interna (lx) 

Céu -  Largura (m) 12 14 16 18 20 26 

3 (encoberto) 149 159 172 182 188 206 

7 (parcialmente nublado) 559 607 653 696 724 780 

12 (claro) 963 1066 1145 1236 1293 1387 

 
 
TABELA 7-5: Percentagem de variação da média anual de Iluminância interna em função do tipo de 
céu e da largura da via, evidenciando-se as novas simulações com largura de via entre 14m e 16m. 

Iluminância interna (%) 

Céu -  Largura (m) 12 14 16 18 20 26 

3 (encoberto) - 7 8 6 3 9 

7 (parcialmente nublado) - 9 8 7 4 8 

12 (claro) - 11 7 8 5 7 

 
 

 
GRÁFICO 7-1: Média anual de iluminância interna em relação à largura de via e tipo de céu. 

 
 

Desta forma, é possível concluir que o aumento nas larguras de vias contribui nos 

céus 7 e 12, com aumentos graduais nos valores de iluminância no ambiente 

interno.  

 
 
 
 

7.2.2 Percentual de horas dos dias do ano em função das UDI 

 

O parâmetro largura de vias contribui para alterações nos percentuais de horas dos 

dias dos intervalos das UDI. Esse aspecto foi analisado com o objetivo de identificar 
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como se comportam as variações percentuais de horas do dia que permanecem 

dentro da faixa insuficiente (UDI<100 lx), suficiente (100≤UDI<500 lx com 

necessidade de iluminação complementar e 500≤UDI<2000 lx), e excessiva 

(UDI≥2000 lx) das UDI.  

Em função dos resultados das simulações obtidos nas investigações das UDI (para a 

largura de via 12m, 18m, 20m e 26m), observou-se a necessidade de investigação 

desses percentuais das UDI em largura de via maior. Como foi constatado que as 

diferenças percentuais obtidas (nos intervalos das UDI) entre as larguras de vias são 

reduzidas, adotou-se uma largura de via maior (no caso, de 42m). Essa largura de 

via equivale a uma das máximas larguras de vias adotadas na estrutura da rede 

viária básica, caracterizada como via arterial, a qual consta no PDU de Vitória. Esses 

resultados foram inseridos nas tabelas a seguir e serão analisados ao final do item. 

Assim, na Tabela 7-6 observa-se o comportamento dos percentuais de horas de 

iluminância no intervalo caracterizado como insuficiente (UDI<100 lx) nos céus 3, 7 e 

12. Os dados mostram que para os céus 3, 7 e 12, à medida em que se aumenta a 

largura da via, há reduções nos percentuais de horas do dia dentro desse intervalo. 

A maior diferença percentual entre a menor largura (12m) e a maior largura (26m) 

ocorre no céu 3, com aproximadamente 7% a menos de horas.  A menor diferença 

percentual ocorre no céu 7 e, em seguida, no céu 12, com respectivamente 2% e 3% 

de horas. 

 

TABELA 7-6: Percentual de horas dentro do intervalo de valores insuficiente das UDI, em função do 
tipo de céu e largura de via. 

 Intervalo de valores insuficiente das UDI (%) 

UDI<100 lx 

Céu - largura de via (m) 12 18 20 26 
 
42 

Diferenças entre a largura de 12m  
e a largura de 26m (%) 

3 (encoberto) 32 27 27 25 22 -7 

7 (parcialmente nublado) 18 17 17 16 15 -2 

12 (claro) 18 16 16 15 14 -3 

 

Dessa forma conclui-se na análise do parâmetro largura de via que, alargando-se a 

via de 12m para 26m, ocasiona-se para o céu 3, 7 e 12 reduções nos percentuais de 

horas no intervalo insuficiente das UDI (UDI<100 lx). Isto conduzirá o ambiente 

interno a uma ampliação do percentual de horas já caracterizado como suficiente 

(ainda necessitando de iluminação complementar), bem como uma redução do gasto 
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de energia com iluminação artificial. Da mesma forma, reduções nas larguras de vias 

ocasionam uma ampliação de horas no intervalo insuficiente, gerando maiores 

gastos com iluminação artificial. Conclui-se, então, que no alargamento da via de 

12m para 26m produz-se mais benefícios no céu 3 em função do maior 

amortecimento de horas no intervalo insuficiente; já nos céus 7 e 12 o 

amortecimento é menor.  

A Tabela 7-7 apresenta o comportamento da disponibilidade de iluminação no 

ambiente interno em relação aos céus 3, 7 e 12, compreendidos no intervalo de 

valores das UDI entre 100≤UDI<500 lx, necessitando de iluminação complementar. 

Os dados mostram que para o céu 3 a variação na largura da via, de 12m para 26m, 

contribuiu com as menores diferenças percentuais, com aumento de cerca de 7% de 

horas do dia no intervalo das UDI. Esse aumento percentual é decorrente do 

acréscimo nos valores de iluminância que antes pertenciam ao intervalo insuficiente 

e que passam agora a pertencer ao novo intervalo. Para o céu 7, houve a maior 

diferença percentual, reduzindo-se em cerca de 13% o número de horas que não 

mais compreendem o intervalo suficiente das UDI. Também no céu 12 há um 

decréscimo no percentual de horas no intervalo, cerca de 8% de horas. 

 

TABELA 7-7: Percentual de horas dentro do intervalo de valores suficiente das UDI, em função do 
tipo de céu e largura de via. 

Intervalo de valores suficientes das UDI (%) 

100≤UDI<500 lx 

Céu -  largura de via (m) 12 18 20 26 
 

42 
Diferenças entre a largura de 12m  

e a largura de 26m (%) 

3 (encoberto) 68 73 74 75 78 7 

7 (parcialmente nublado) 38 29 28 26 20 -13 

12 (claro) 55 51 49 47 35 -8 

 

Dessa forma, pode-se concluir que para o céu 3, à medida em que se aumenta a 

largura da via de 12m para 26m, ocorrem aumentos percentuais de horas do dia no 

intervalo suficiente das UDI (100≤UDI<500 lx), contribuindo para uma maior 

disponibilidade de iluminação natural no ambiente interno, bem como redução nos 

gastos de energia com iluminação artificial. 

Para os céus 7 e 12 o comportamento é inverso: à medida em que se aumenta a 

largura de via ocorrem reduções nos percentuais de horas do dia no intervalo. Nesse 
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caso, à medida em que há o alargamento da via (de 12m para 26m), os percentuais 

de valores que se encontravam nesse intervalo suficiente passam a ter seus valores 

alterados, isto é, aumentados. Tais valores extrapolam o intervalo das UDI para 

compor um novo intervalo, entre 500≤UDI<2000 lx (o qual não necessita de 

complementação na iluminação). Dessa forma, a redução nos percentuais, para os 

céus 7 e 12, trouxe benefícios na medida em que haverá um aumento no percentual 

de horas que não mais necessita de iluminação complementar e consequentemente 

maior redução dos gastos de energia com iluminação artificial. 

Na Tabela 7-8 os dados mostram que o parâmetro largura da via influencia na 

variação das percentagens das horas do dia, para os céus 7 e 12, que permanecem 

dentro do intervalo suficiente das UDI (500≤UDI<2000 lx) sem necessidade de 

iluminação complementar. Para o céu 3 não há valores de iluminância no intervalo 

suficiente de valores. Para os céus 7 e 12, à medida em que são aumentadas as 

larguras das vias também ocorrem aumentos na percentagem de horas no intervalo. 

Para o céu 7, o aumento da largura de via contribuiu para a maior diferença 

percentual entre a menor largura (12m) e a maior largura (26m), com cerca de 10% 

a mais de horas no intervalo. Para o céu 12 também ocorreram aumentos 

percentuais de horas no intervalo, sendo porém em menor quantidade (cerca de 

5%). 

 
TABELA 7-8: Percentual de horas dentro do intervalo de valores suficientes das UDI, em função do 
tipo de céu e largura de via. 

 Intervalo de valores suficientes das UDI (%) 
 500≤UDI<2000 

Céu -  largura de via (m) 12 18 20 26 

 
42 

Diferenças entre a largura de 12m  
e a largura de 26m (%) 

3 (encoberto) 0 0 0 0 0 0 

7 (parcialmente nublado) 40 47 48 50 56 10 

12 (claro) 11 14 15 17 25 5 

 
 

Conclui-se que para o céu 7 e 12, aumentos na largura de via de 12 para 26m são 

acompanhadas de aumentos nos percentuais de horas no intervalo suficientes das 

UDI, sendo esse efeito mais relevante no céu 7 e depois no céu 12. Assim, esse 

fenômeno irá representar aumentos na disponibilidade de iluminação no ambiente 

interno com reduções nos gastos de energia com iluminação artificial. Da mesma 
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forma, reduções na largura da via são acompanhadas por reduções nos percentuais 

de horas no intervalo, com aumentos de gastos na iluminação artificial.  

A Tabela 7-9 mostra o comportamento dos valores no intervalo UDI≥2000 lx 

caracterizado como excessivo em função da variação da largura das vias. Os dados 

mostram que para o céu 3, como já esperado, não há percentagens de horas no 

intervalo de valores. Nos céus 7 e 12 o aumento na largura de via de 12m para 26m 

contribuiu para ampliação nesses percentuais, sendo a maior alteração percentual a 

do céu 12, com cerca de 6%, seguida pelo céu 7 com uma diferença percentual de 

4%. 

TABELA 7-9: Percentual de horas dentro do intervalo de valores excessivo das UDI, em função do 
tipo de céu e largura de via. 

Intervalo de valores excessivo das UDI 

UDI≥2000 lx 

Céu - largura de via (m) 12 18 20 26 
 
42 

Diferenças entre a largura de 12m  
e a largura de 26m (%) 

3 (encoberto) 0 0 0 0 0 0 

7 (parcialmente nublado) 4 7 8 8 9 4 

12 (claro) 16 19 20 22 25 6 

 

 

Assim, pode-se dizer que aumentos nas larguras de vias, de 12m para 26m, nos 

céus 7 e 12, geram aumentos nos percentuais de horas caracterizados como 

excessivos, sendo que no céu 12 o percentual é levemente superior ao percentual 

do céu 7. Aplicando-se esse dado à ocupação urbana, conclui-se que ambientes 

internos posicionados em larguras de vias de 26m apresentam maiores percentuais 

de iluminação excessiva.  

Conclui-se então que no céu 3 é na largura de via de 26m que se tem a maior 

contribuição de disponibilidade de iluminação natural, estando 75% do percentual de 

horas no intervalo suficiente que necessita de iluminação complementar. É na 

largura de via de 26m que se encontra o menor percentual de horas, cerca de 25 %, 

que estão fora do intervalo caracterizado como suficiente (mas com necessidade de 

iluminação artificial), fornecendo menos iluminação do que o necessário.  

No céu 7, conclui-se que é na largura de via de 26m que se tem a maior contribuição 

de disponibilidade de iluminação natural, estando 50% do percentual de horas 

dentro do intervalo suficiente, representando assim a melhor oportunidade de 

economia de energia com iluminação artificial. Ressalta-se também que, ainda nesta 
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largura de via (26 m), existem 26% de horas no intervalo suficiente (necessitando de 

iluminação complementar), os quais também colaborarão para a redução dos gastos 

de energia com iluminação. Conclui-se também que é na largura de via de 26m que 

se encontra o menor percentual de horas, cerca de 24%, que estão fora do intervalo 

caracterizado como suficiente, fornecendo menos iluminação do que o necessário 

bem como fornecendo iluminação excessiva. 

Conclui-se também que, para o céu 12, também é na largura de via de 26m (dentre 

as larguras de vias simuladas, 12m, 18m, 20m e 26m) que se tem a maior 

contribuição de disponibilidade de iluminação natural, estando 17% do percentual de 

horas dentro do intervalo suficiente, o qual representa também a melhor 

oportunidade de economia de energia com iluminação artificial. Existem ainda 47% 

do percentual de horas dentro do intervalo suficiente e que necessitam de 

iluminação complementar, os quais também colaborarão para a redução dos gastos 

de energia com iluminação. Assim, é na largura de via de 26m que se encontra o 

menor percentual de horas, cerca de 36%, que estão fora do intervalo caracterizado 

como suficiente, fornecendo menos iluminação do que o necessário ou fornecendo 

iluminação excessiva.  

Observe-se que o aumento nas larguras de vias não é acompanhado pelas mesmas 

relações proporcionais das variações dos percentuais das UDI. Isso é constatável na 

medida em que houve um aumento de 350% na largura de via de 12m, passando 

esta para 42m, ficando o aumento dos percentuais das UDI para o intervalo 

suficiente (500≤UDI<2000 lx) em um máximo de 16% para o céu 7, e de 14% para o 

céu 12. Para o céu 3 não há percentuais de horas no intervalo. O aumento da 

largura de via contribui também com insignificantes reduções nos percentuais das 

UDI no intervalo insuficiente, não sendo vantajoso para redução dos gastos com 

iluminação artificial.  

Por fim pode-se dizer que é no céu7, na largura de via de 26m, que o parâmetro 

largura de via oferece as maiores contribuições, com aumentos percentuais mais 

expressivos no intervalo suficiente (100≤UDI<500 lx com necessidade de iluminação 

complementar e 500≤UDI<2000 lx). Dessa forma, o ambiente interno terá 

percentuais de horas do dia de até 50% no intervalo suficiente (500≤UDI<2000 lx), 

ou seja, metade das horas do dia do ano, entre 6h e 18h, dispondo de iluminância 

suficiente e permitindo a redução de gastos com iluminação artificial. 
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7.2.3 Iluminância proveniente do Céu e do Sol 

 

O parâmetro largura de via contribui para alterações nos percentuais de iluminância 

provenientes do céu e do sol. Esse aspecto foi analisado com o objetivo de 

identificar como se comportam as contribuições do céu e do sol na composição das 

iluminâncias médias anuais internas, para o céu 3, 7 e 12, em função da variação da 

largura das vias. A Tabela 7-10 apresenta essa análise onde se observa que, para 

os céus 7 e 12, são insignificantes as variações na contribuição da iluminância 

proveniente do céu e do sol. 

Observa-se para o céu 3 que 100% de toda a iluminância é proveniente da 

contribuição do céu. Para o céu 7 a iluminância interna é composta de uma 

contribuição média proveniente de cerca de 60% do céu e 40% do sol. Para o céu 

12 a iluminância interna é composta de uma contribuição média proveniente em sua 

maior parte do sol, 84%, e o restante do céu, com 16%.  

 

TABELA 7-10: Percentagens de Iluminâncias provenientes do Céu, do Sol em função do valor da 
iluminância média anual interna. 

 

 

 

 

 

 

Assim, pode-se dizer que alterações nas larguras das vias, para os céus 7 e 12, não 

contribuirão para alterações significativas nas proporções de iluminância proveniente 

do céu e do sol. Para o céu 3, a contribuição é homogênea, independente da 

variação da largura de via, sendo toda ela proveniente do céu. 

Para o céu 7, independente da largura de via, está na contribuição do céu a maior 

influência na disponibilidade de iluminação no ambiente interno, sendo 60% em 

média proveniente do céu e 40% em média proveniente do sol.  

Percentagens de Iluminância - Céu/Sol (%) 

Céu  lux/largura (m) 12 18 20 26 

Diferenças percentuais  
entre a maior  

e menor largura (%) 

3 (encoberto) 

Céu  100 100 100 100 0 

Sol 0 0 0 0 0 

7 (parcialmente nublado) 

Céu  60 60 59 61 1 

Sol 40 40 41 39 -1 

12 (claro) 

Céu  17 16 16 16 -1 

Sol 83 84 84 84 1 
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Para o céu 12, independente da largura de via, está na contribuição do sol a maior 

influência na disponibilidade de iluminação no ambiente interno, sendo 84% em 

média proveniente do sol e 16% em média proveniente do céu.  

 

7.3 COMPORTAMENTO DA DISPONIBILIDADE DE ILUMINAÇÃO NATURAL NO 

AMBIENTE INTERNO COM RELAÇÃO AO PARÂMETRO ORIENTAÇÃO 

DAS VIAS 

 

O parâmetro orientação de via foi simulado inicialmente no cenário urbano com via 

orientada Nordeste – Sudoeste, o qual possui 130° (azimute do eixo X). 

Posteriormente foram adotadas novas orientações da via, com novos azimutes e 

consequentemente novas orientações para as aberturas. Foram adotadas as 

seguintes orientações de via: 

a) Orientação da via Leste – Oeste: com abertura orientada para Norte e 

azimute 180°, e abertura orientada para Sul e azimute 0°; 

b) Orientação da via Norte – Sul: com abertura orientada para Leste e azimute 

270°, e abertura orientada para Oeste e azimute 90°. 

Durante a simulação do parâmetro orientação de via foram mantidos constantes os 

seguintes parâmetros: largura de via, altura das edificações obstruidoras, 

afastamentos das edificações obstruidoras e refletância das superfícies externas.  

É apresentada a seguir a Figura 7-2 que ilustra a aplicação do parâmetro “orientação 

das vias”. Em seguida destacam-se os resultados das simulações e análises. Para 

fins de entendimento do trabalho os resultados serão expressos em função da 

orientação da abertura (abertura orientada para Norte, Sul, Leste ou Oeste). 
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FIGURA 7-2: Edificação onde se insere o ambiente interno, com identificação da orientação da via e 
orientação da abertura 

 
 
 

Abertura orientada para Sul Abertura orientada para Oeste 

Abertura orientada para Norte Abertura orientada para Leste 
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7.3.1 Média anual de iluminância interna  

 

O parâmetro orientação das vias contribui para alteração no valor da média anual de 

iluminância interna. Esse aspecto foi analisado com o objetivo de identificar a 

ocorrência de variações nas iluminâncias do ambiente interno em função da variação 

na orientação da via. A Tabela 7-11 e o Gráfico 7-2 apresentam essa análise e 

mostram o comportamento da disponibilidade de iluminação no ambiente interno em 

relação aos três tipos de céus 3, 7 e 12 em função da orientação das vias. Os 

resultados das simulações mostram que a variação do parâmetro orientação das 

vias contribuiu para alterações nos valores de iluminância no interior do ambiente 

nos céus 7 e 12, e como era esperado não houve alteração nos valores de 

iluminância quanto ao céu 3. 

Como já esperado no céu 12, para aberturas orientadas para Oeste, Norte e Leste, 

por caracterizar-se como um dos céus claros, apresentaram-se altas iluminâncias e 

consequentemente maior contribuição para iluminância do ambiente interno. No 

caso de abertura orientada para Sul, para os céus 7 e 12, por apresentar aberturas 

orientadas para sul, há menor contribuição do sol e consequentemente menor 

iluminância no ambiente interno. 

 

TABELA 7-11: Valor da média anual de iluminância interna em função do tipo de céu e da 
orientação da abertura. 

Iluminância interna (lx) 

Céu -  Orientação de abertura 

 
Abertura 
para Sul 

 
Abertura 

para Oeste 

 
Abertura 

Para norte 

 
Abertura 

Para Leste 

3 (encoberto) 188 188 188 188 

7 (parcialmente nublado) 353 642 781 669 

12 (claro) 253 1082 1520 1190 
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Média anual de Iluminância Interna 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

GRÁFICO 7-2: Valor da média anual de iluminância interna em função do tipo de céu e da orientação 
da abertura. 

Abertura orientada para Sul 

Abertura 
orientada para 
Oeste 
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Abertura orientada para Norte 

Abertura orientada para Sul 

Abertura orientada para Sul 
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orientada para 
Oeste 
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orientada para 

Oeste 
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orientada para 
Leste 

Abertura 
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Leste 
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Aplicando-se esse dado à ocupação do meio urbano conclui-se que ambientes 

internos posicionados em cidades que apresentam como padrão típico o céu 3, 

independente da orientação da via e da abertura, permanecem com um 

comportamento homogêneo da iluminação, não sendo este parâmetro influenciador 

nas variações da disponibilidade de iluminação no ambiente interno. Pode-se 

concluir também que nos céus 7 e 12, aberturas com orientação Oeste, Norte e 

Leste, contribuem com os maiores potenciais de disponibilidade de iluminação no 

ambiente interno, sendo porém os valores superiores no céu 12. Ressalta-se que o 

citado anteriormente está de acordo com as conclusões de Unver et al (2003), o qual 

conclui que a orientação das aberturas é um dos parâmetros de influência na 

iluminação natural no ambiente interno. 

Na investigação do parâmetro orientação das vias teve-se também como objetivo 

identificar os percentuais de variação da iluminância para todas as orientações de 

abertura em função da abertura orientada para Sul. As Tabelas 7-12, 7-13, 7-14 

apresentam essa análise na qual, como já citado, para o céu 3, para todas as 

orientações de abertura, não há alterações nos valores de iluminância no ambiente 

interno. 

Para o céu 7 as maiores variações percentuais ocorreram na abertura orientada para 

Norte, com cerca de 121% de diferença com relação à abertura orientada para Sul. 

Nas orientações de abertura para Oeste e Leste os percentuais são, 

respectivamente, de 82% e 90%. 

No céu 12 as maiores variações percentuais ocorrem na abertura orienatada para 

Norte, com cerca de 501% de aumento na iluminância no ambiente interno. Nas 

orientações de abertura para Oeste e Leste os percentuais são, respectivamente 

328% e 371%. 

 

TABELA 7-12:  Percentual de variação da média anual de iluminância interna da abertura orientada 
para Oeste em função do tipo de céu e da abertura orientada para Sul . 

Iluminância interna (%) 

Céu – Orientação de abertura Abertura para Sul Abertura para Oeste 

3 (encoberto) - 0 

7 (parcialmente nublado) - 82 

12 (claro) - 328 
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TABELA 7-13:  Percentual de variação da média anual de iluminância interna da abertura orientada 

para Norte em função do tipo de céu e da abertura orientada para Sul . 

 

Iluminância interna (%) 

Céu  - Orientação de abertura 
 

Abertura para Sul 
 

Abertura para Norte 

3 (encoberto) - 0 

7 (parcialmente nublado) - 121 

12 (claro) - 501 

 

 
 

TABELA 7-14:  Percentual de variação da média anual de iluminância interna da abertura orientada 
para Leste em função do tipo de céu e da abertura orientada para Sul. 

  

Iluminância interna (%) 

Céu – Orientação de abertura Abertura para Sul Abertura para Leste 

3 (encoberto) - 0 

7 (parcialmente nublado) - 90 

12 (claro) - 371 

 
 

Assim, conclui-se que para os céus 7 e 12, de acordo com o esperado, os maiores 

percentuais de acréscimo na iluminância ocorrem na abertura orientada para Norte. 

No céu 7 esses valores alcançam cerca de 121% a mais de disponibilidade de 

iluminação no ambiente interno, e no céu 12 os valores alcançam cerca de 501%. 

 

7.3.2 Percentual de horas dos dias do ano em função das UDI 

 

O parâmetro orientação de vias contribui para alterações nos percentuais de horas 

dos dias dos intervalos das UDI. Esse aspecto foi analisado com o objetivo de 

identificar como se comportam as variações percentuais de horas do dia que 

permanecem dentro da faixa insuficiente (UDI<100 lx), suficiente (100≤UDI<500 lx 

com necessidade de iluminação complementar e 500≤UDI<2000 lx), e excessiva 

(UDI≥2000 lx) das UDI. A Tabela 7-15 apresenta essa análise, na qual pode ser 

observado o comportamento da disponibilidade de iluminação no ambiente interno 

em relação aos céus 3, 7 e 12, em função da orientação da abertura, para o 

intervalo insuficiente das UDI (UDI<100 lx ).  Os dados mostram que para o céu 3 à 

medida que há variação na orientação da abertura, não ocorrem alterações nos 

percentuais de horas dentro desse intervalo de valores. Para os céus 7 e 12 
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observa-se que as diferenças percentuais de horas, em função das variações da 

orientação das aberturas são insignificantes.  

 
TABELA 7-15: Percentual de horas dentro do intervalo de valores insuficiente das UDI, em função do 

tipo de céu e da orientação das aberturas. 

Intervalo de valores insuficiente das UDI (%) 

UDI<100 lx 

Céu – Orientação de abertura 
Abertura 
para Sul 

Abertura 
para Oeste 

Abertura 
para Norte 

Abertura 
para Leste 

Diferença  
entre o 
mínimo  

e máximo 

3 (encoberto) 26 26 26 26 0 
7 (parcialmente 

nublado) 17 16 17 16 1 

12 (claro) 16 15 16 14 2 

 

 

Conclui-se na análise da orientação de vias que, para os céus 7 e 12, as variações 

da orientação da abertura não têm relevância no percentual de horas insuficiente na 

medida em que, independente da orientação das vias, é insignificante o percentual 

de horas que se desloca para outros intervalos da UDI. Para o céu 3, como 

esperado, confirma-se que as variações na orientação de via não interferem nos 

percentuais de horas, permanecendo os percentuais homogêneos em todas as 

orientações. 

A Tabela 7-16 apresenta o comportamento da disponibilidade de iluminação no 

ambiente interno em relação aos céus 3, 7 e 12, em função da orientação da 

abertura para o intervalo suficiente das UDI (100≤UDI<500 lx), que necessita de 

complementação de iluminação artificial. Os dados mostram que para o céu 3, 

também nesse intervalo, à medida que varia a orientação da abertura não ocorrem 

alterações nos percentuais de horas dentro desse intervalo de valores. Tanto para o 

céu 7 como para o céu 12 observa-se que na orientação da abertura para Sul 

encontra-se o maior percentual de horas. Por outro lado, os menores percentuais de 

horas desse intervalo encontram-se na orientação das aberturas para Oeste e Leste, 

os quais possuem valores próximos entre si. Dessa forma, as maiores diferenças 

percentuais ocorrem entre as aberturas orientadas para Sul e abertura orientada 

para Leste. 
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TABELA 7-16: Percentual de horas dentro do intervalo de valores suficiente das UDI, em função do 
tipo de céu e orientação das aberturas. 

Intervalo de valores suficientes das UDI (%) 

100≤UDI<500 (lx) 

Céu – Orientação das aberturas 

 
Abertura 
para Sul 

 
Abertura 

para Oeste 

 
Abertura 

para Norte 

 
Abertura 

para Leste 

Diferença 
entre o 
mínimo 

e máximo 

3 (encoberto) 74 74 74 74 0 
7 (parcialmente 

nublado) 55 29 33 28 26 

12 (claro) 83 49 54 49 34 

 

Assim conclui-se que para os céus 7 e 12 o emprego da orientação das aberturas 

para Oeste e Leste contribui com redução do número de horas no intervalo de 

valores suficiente das UDI (com necessidade de complementação com iluminação 

artificial). Da mesma forma, a adoção da abertura orientada para Sul acarreta o 

maior percentual de horas no intervalo. Nesse caso, quando se observam as 

orientações de aberturas para Oeste e Leste, destaca-se o objeto de análise do 

próximo intervalo (os percentuais de horas das UDI 500≤UDI<2000). Assim, o que 

ocorre é que aqueles percentuais de horas extrapolam o intervalo das UDI 

(100≤UDI<500 lx) compondo agora o novo intervalo 500≤UDI<2000 lx (o qual não 

necessita de complementação na iluminação). 

Na Tabela 7-17 os dados mostram que a orientação da abertura influencia na 

variação das percentagens das horas do dia que permanecem dentro do intervalo 

suficiente das UDI (500≤UDI<2000 lx). Para o céu 3, não há valores de iluminância 

dentro do intervalo suficiente de valores. 

Observa-se que, tanto no céu 7 quanto no céu 12, para a abertura orientada para 

Sul, ocorre o menor percentual de horas no intervalo, e que para as aberturas 

orientadas para Oeste e Leste ocorrem os maiores percentuais. No céu 7, ao se 

variar a orientação da abertura de Sul para Oeste, a máxima diferença percentual é 

de cerca de 21% a mais de horas no intervalo de valores suficiente das UDI 

(500≤UDI<2000 lx). Da mesma forma, no céu 12, ao se variar a orientação da 

abertura de Sul para Oeste, ocorre uma diferença percentual de 20%.  
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TABELA 7-17: Percentual de horas dentro do intervalo de valores suficiente das UDI, em função do 
tipo de céu e orientação da abertura. 

Intervalo de valores suficientes das UDI (%) 

500≤UDI<2000 (lx) 

Céu – Orientação da abertura 

 
Abertura 
para Sul 

 
Abertura 

para Oeste 

 
Abertura 

para Norte 

 
Abertura 

para Leste 

Diferença  
entre o 
mínimo  

e máximo 

3 (encoberto) 0 0 0 0 0 

7 (parcialmente nublado) 28 49 36 48 21 

12 (claro) 1 21 6 20 20 

 

 

Para o céu 7 e 12, o emprego das aberturas orientadas para Oeste e Leste contribui 

com ampliação do número de horas no intervalo de valores suficiente das UDI, 

caracterizando assim maior disponibilidade de horas suficientes,  colaborando 

também para a redução do consumo de energia com iluminação artificial.  

Na Tabela 7-18 os dados mostram que a orientação da abertura influencia na 

variação das percentagens das horas do dia que permanecem dentro do intervalo 

excessivo (UDI≥2000 lx). Para o céu 3 não há valores de iluminância no intervalo 

excessivo de valores. Para os céus 7 e 12, é na abertura orientada para Norte que 

se encontram os maiores valores percentuais de horas no intervalo, e na abertura 

orientada para Sul o menor percentual. Assim, as máximas diferenças percentuais 

ocorrem entre a abertura orientada para Sul e a abertura orientada para Norte. No 

céu 12, ao se variar a orientação da abertura de Sul para Norte,  ocorrem as maiores 

diferenças percentuais, cerca de 24% . No céu 7 essa diferença é menor, cerca de 

15%. 

 

TABELA 7-18: Percentual de horas dentro do intervalo de valores excessivo das UDI, em função do 
tipo de céu e da orientação da abertura. 

Intervalo de valores excessivo das UDI (%) 

UDI≥2000 lx 

Céu – Orientação da abertura 

 
Abertura 
para Sul 

 
Abertura 

para Oeste 

 
Abertura 

para Norte 

 
Abertura 

para Leste 

Diferença 
entre o 
mínimo 

e máximo 

3 (encoberto) 0 0 0 0 0 

7 (parcialmente nublado) 0 6 15 7 15 

12 (claro) 0 15 24 17 24 

 
 

Para os céus 7 e 12 com emprego da abertura orientada para Norte, tem-se o maior 

percentual de horas no intervalo de valores excessivo. Do mesmo modo, a adoção 
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da abertura orientada para Sul não gera percentuais de horas no intervalo de 

valores. Assim, aplicando-se o fenômeno à ocupação urbana, conclui-se que nos 

céus 7 e 12 ambientes internos posicionados em vias com abertura orientada para 

Norte apresentam os maiores percentuais de iluminação excessiva. Conclui-se que 

no céu 3, como era esperado, a orientação de via não interfere na alteração dos 

percentuais de horas dentro dos intervalos das UDI, permanecendo todo o 

percentual de horas homogêneo independente da orientação. 

No céu 7, conclui-se que é nas aberturas orientadas para Oeste e Leste que se tem 

a maior contribuição de disponibilidade de iluminação natural, estando 

respectivamente 49% e 48% do percentual de horas dentro do intervalo suficiente, 

representando assim a melhor oportunidade de economia de energia com 

iluminação artificial. Além disso, ainda nas aberturas orientadas para Oeste e Leste 

existem, respectivamente, 29% e 28% de percentual de horas dentro do intervalo 

suficiente (e que necessitam de iluminação complementar), os quais também 

colaborarão para a redução dos gastos de energia com iluminação. Conclui-se ainda 

que é na abertura orientada para Oeste e Leste que se encontra o menor percentual 

de horas, cerca de 22% e 23%, que estão fora do intervalo caracterizado como 

suficiente, fornecendo menos iluminação do que o necessário ou fornecendo 

iluminação excessiva. 

Conclui-se também que, para o céu 12, também é nas aberturas orientadas para 

Oeste e Norte que se tem a maior contribuição de disponibilidade de iluminação 

natural, estando cerca de 20% do percentual de horas dentro do intervalo suficiente, 

o qual representa também a melhor oportunidade de economia de energia com 

iluminação artificial. Ressalta-se que existem ainda cerca de 49% de percentual de 

horas dentro do intervalo suficiente e que necessitam de iluminação complementar, 

o que também ajudará na redução dos gastos de energia com iluminação. Conclui-

se ainda que é nas orientações de via 90 e 180 que se encontra o menor percentual 

de horas, cerca de 30%, fora do intervalo caracterizado como suficiente, ou 

fornecendo menos iluminação do que o necessário ou fornecendo iluminação 

excessiva. 
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7.3.3 Iluminância proveniente do Céu e do Sol 

 

O parâmetro orientação das vias contribui para alterações nos percentuais de 

iluminância provenientes do céu e do sol. Esse aspecto foi analisado com o objetivo 

de identificar como se comportam as contribuições do céu e do sol na composição 

das iluminâncias médias anuais internas, para os céus 3, 7 e 12, em função da 

variação da orientação das vias. A Tabela 7-19 apresenta essa análise onde se 

observa, para os céus 3, 7 e 12, a contribuição do céu e do sol para a composição 

da média anual da iluminância interna. Os resultados mostram que, para o céu 3, a 

variação na orientação das vias não acarreta alterações nas contribuições de 

iluminância proveniente do céu e do sol, permanecendo os percentuais homogêneos 

para todas as orientações, onde 100% de toda a contribuição da iluminância é 

proveniente do céu.  

No céu 7, para a abertura orientada para Sul, 93% da contribuição é proveniente do 

céu e 7% da contribuição é proveniente do sol. Já na abertura orientada para Norte, 

56% da contribuição é do céu e 44% da contribuição é do sol. Na abertura orientada 

para Oeste e Norte, em média a contribuição é de 62% do céu, e 38% do sol.  

No céu 12, para a abertura orientada para Sul, 57% da contribuição é proveniente do 

céu e 43% da contribuição é proveniente do sol. Já nas aberturas orientadas para 

Oeste, Norte e Leste, a maior parte da contribuição é proveniente do sol, 

respectivamente 82%, 87% e 84% e o restante é proveniente do céu, 

respectivamente 18%, 13% e 16%. 

 

TABELA 7-19: Percentagens de iluminâncias provenientes do Céu, do Sol em função dos 
tipos de céus e orientação das aberturas. 

Percentagens de Iluminância - Contribuição do Ceú e do Sol (%) 

Céu – Orientação das aberturas 

 
Abertura 
para Sul 

 
Abertura 

para Oeste 

 
Abertura 

para Norte 

 
Abertura 

para Leste 

Diferença 
entre o 
mínimo 

e máximo 

3 (encoberto) 

Céu 100 100 100 100 0 

Sol 0 0 0 0 0 

7 (parcialmente 
nublado) 

Céu 93 63 56 61 37 

Sol 7 37 44 39 37 

12 (claro) 

Céu 57 18 13 16 43 

Sol 43 82 87 84 43 
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Assim pode-se dizer que, para o céu 7, é a contribuição do céu a maior colaboradora 

na composição da iluminância no ambiente interno. Conclui-se também que é 

possível, nas alterações de orientação das vias, obter uma variação percentual de 

até 37% nas contribuições provenientes do céu e do sol. Nesse caso, é na abertura 

orientada para Sul que são obtidos os maiores percentuais de contribuição do céu, e 

menores do sol. Para as aberturas orientadas para Oeste, Norte e Leste, a parcela 

de contribuição do céu tem seus valores além de maiores, próximos entre si, 

respectivamente 63%, 56% e 61%, e obviamente com menores contribuições do sol. 

No céu 12, é a contribuição do sol a maior colaboradora na composição da 

iluminância no ambiente interno, com exceção da abertura orientada para Sul. Aqui, 

é na abertura orientada para Oeste, Norte e Leste que se obtêm as maiores 

contribuições do sol, respectivamente 82%, 87% e 84%. Na abertura orientada para 

Sul, a composição da iluminância possui uma contribuição do céu e do sol mais 

equilibrada, respectivamente 57% e 43%.   

 

7.4 COMPORTAMENTO DA DISPONIBILIDADE DE ILUMINAÇÃO NATURAL 

NO AMBIENTE INTERNO COM RELAÇÃO AO PARÂMETRO ALTURA 

DAS EDIFICAÇÕES OBSTRUIDORAS 

 

O parâmetro altura das edificações obstruidoras foi simulado, na primeira fase do 

trabalho, em função das características do cenário urbano com altura das 

edificações obstruidoras de 29m e 37,6m. Posteriormente, foram adotadas para as 

novas simulações as alturas de 9m e 75m. Optou-se por fim por analisar as alturas 

nos intervalos de quatro em quatro andares, entre a altura de 9 e 75m. Desta forma 

a análise foi feita para as alturas 9m, 20m, 31m, 42m, 53m, 64m e 75m.  

Durante a simulação do parâmetro altura das edificações obstruidoras foram 

mantidos constantes os seguintes parâmetros: largura de via, orientação de via, 

afastamentos das edificações obstruidoras e refletância das superfícies externas.  

São apresentados a seguir os desenhos que ilustram a simulação do parâmetro 

“altura das edificações obstruidoras”. Em seguida, destacam-se os resultados das 

simulações, bem como suas análises.  
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FIGURA 7-3: Edificação onde se insere o ambiente interno, com identificação das alturas máximas e 
mínimas das edificações obstruidoras simuladas. 
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7.4.1 Média anual de iluminância interna 

 

O parâmetro altura das edificações obstruidoras contribui para alteração no valor da 

média anual de iluminância interna. Esse aspecto foi analisado com o objetivo de 

identificar a ocorrência de variações nas iluminâncias do ambiente interno em função 

da variação na altura das edificações obstruidoras. A Tabela 7-20 apresenta essa 

análise na qual podem ser observados os valores da média anual de iluminância 

interna em função do tipo de céu e das alturas das edificações obstruidoras. Os 

resultados mostram que a variação do parâmetro “altura” contribui para alterações 

nos valores de iluminância nos céus 3, 7 e 12, em que à medida que ocorrem 

aumentos na altura das edificações obstruidoras ocorrem decréscimos nos valores 

de iluminância do ambiente interno, e a medida que são reduzidas essas alturas, 

acarretam-se aumentos nesses valores de iluminância. 

 

TABELA 7-20: Valor da média anual de Iluminância interna em função do tipo de céu e da altura das 
edificações obstruidoras 

Iluminância interna (lx) 

Céu -  Altura (m) 9 20 31 42 53 64 75 

3 (encoberto) 263 246 198 158 134 118 107 

7 (parcialmente nublado) 948 910 766 580 468 400 350 

12 (claro) 1814 1726 1385 988 777 671 587 

 

 

Aplicando-se esse dado à ocupação do meio urbano, conclui-se que, para os céus 3, 

7 e 12, ambientes internos posicionados em cenários urbanos terão maior 

disponibilidade de iluminação natural à medida que se reduz a altura das edificações 

obstruidoras. Da mesma forma, esses ambientes internos terão menor 

disponibilidade de iluminação natural no ambiente interno à medida que se elevam 

as alturas das edificações obstruidoras. Essas referências encontram consonância 

com as abordagens de Moraes e Scarazzato (2003), Li et al (2006), os quais 

evidenciam que a altura das edificações é elemento influenciador da disponibilidade 

de iluminação no ambiente interno.  

Na investigação do parâmetro altura das edificações obstruidoras teve-se também 

como objetivo identificar os percentuais de variação de iluminância em função das 

modificações nas alturas. A Tabela 7-21 apresenta essa análise, em que se observa 

a variação nos percentuais de redução da iluminância em função dos aumentos nas 
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alturas e tipos de céus 3, 7 e 12.  Observando-se o Gráfico 7-3 constata-se um ponto 

de inflexão na altura da edificação obstruidora de 42m. Essa altura de 42m pode ser 

considerada como a altura limite em que os percentuais de redução das iluminâncias 

se comportam de maneira distinta nos intervalos anterior e posterior à altura de 42m, 

respectivamente no intervalo entre 20 e 42m, e no intervalo entre 42 e 75 m. No 

primeiro intervalo (entre 20 e 42m), para o céu 7 e 12, as variações percentuais de 

iluminância decrescem a um ritmo mais acelerado, e no segundo intervalo (entre 42 

e 75m) a variação percentual é menos acentuada. No céu 3 não são observadas tais 

alterações. 

 

TABELA 7-21: Percentagem de variação da média anual de iluminância interna em função do tipo de 
céu e das alturas das edificações obstruidoras, tomando-se como referência sempre o valor anterior. 

Iluminância interna (%) 

Céu - Altura (m) 9 20 31 42 53 64 75 

3 (encoberto) - -6 -19 -20 -15 -12 -9 

7 (parcialmente nublado) - -4 -16 -24 -19 -15 -13 

12 (claro) - -5 -20 -29 -21 -14 -12 

 

 

GRÁFICO 7-3: Média anual de iluminância interna em relação à altura das edificações obstruidoras e 
tipo de céu, e marcação de ponto de inflexão na altura de 42m para edificação obstruidora. 
 

 

Pode-se concluir com esses resultados que, para os céus 3, 7 e 12, as variações 

nas alturas das edificações não são acompanhadas pelas mesmas relações 

proporcionais nas variações percentuais das iluminâncias. Constata-se que no céu 
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12 a variação na altura das edificações obstruidoras é parâmetro mais relevante na 

alteração da disponibilidade de iluminação no ambiente interno, seguido pelo céu 7. 

Para o céu 3, a altura das edificações obstruidoras acarreta as menores variações 

percentuais de iluminância no ambiente interno.  

Pode-se concluir também que, para os céus 7 e 12, quando as alturas das 

edificações obstruidoras aumentam dentro do intervalo entre 20m e 42m, este fato 

acarreta uma taxa maior de redução da iluminância no ambiente interno. Quando, 

porém, ocorrem aumentos das alturas das edificações obstruidoras dentro do 

intervalo entre 42m e 75m: as taxas de redução da iluminância no ambiente interno 

são menores. Vale notar também que as relações ocorrem para uma situação de 

largura de via de 20m, onde se constata que o ponto de inflexão ocorre numa 

relação em que a altura das edificações obstruidoras é cerca de 2 vezes a largura de 

via. 

Identificou-se ainda um terceiro intervalo, caracterizado entre 31m e 53m, no qual 

ocorrem as maiores variações percentuais. O aumento da altura da edificação de 

31m para 42m acarreta os maiores decréscimos nos percentuais de iluminância, 

sendo eles de 29% para o céu 12; para o céu 7, há um decréscimo de 24%, e para o 

céu  3 um decréscimo de 20%. Da mesma forma, a redução da altura das 

edificações de 42m para 31m ocasiona os maiores aumentos nos percentuais de 

iluminância. 

Desta forma, para o céu 3, 7 e 12, a alteração na altura das edificações obstruidoras, 

no intervalo entre 31m e 42m, contribuirá para as maiores alterações nos 

percentuais de iluminância do ambiente interno. O citado anteriormente está de 

acordo com as conclusões de Ng e Wong (2004), os quais declaram obter 

contribuições de 20 a 30% a mais de iluminação natural para os ambientes internos, 

a partir da variação da altura das edificações obstruidoras. Destaca-se também o 

intervalo de altura, entre 9m e 20m, que ocasiona pequenas variações percentuais 

nos valores de iluminância no ambiente interno, respectivamente 6%, 4% e 5% para 

os céus 3,7 e 12.  

Desta forma pode-se concluir que, para o céu 3, 7 e 12, o parâmetro altura das 

edificações obstruidoras possui pouca influência na iluminância do ambiente interno 

em caso de alterações da sua altura no intervalo entre 9 e 20 m.   
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Na investigação do parâmetro altura das edificações obstruidoras, teve-se também 

como mais um objetivo identificar a ocorrência de uma tendência a um limite de 

interferência da altura das edificações obstruidoras na variação da iluminação no 

ambiente interno. O Gráfico 7-3 apresenta essa análise em que se observa que 

variações de altura abaixo dos 20m de altura, bem como acima dos 64m de altura 

das edificações obstruidoras, indicam uma tendência da curva a uma estabilidade 

dos valores das iluminâncias nos céus 3, 7 e 12.  

Assim, pode-se concluir que para os céus 3, 7 e 12, o parâmetro altura das 

edificações obstruidoras, quando modificado no intervalo de valores inferior a 20m, e 

no intervalo de valores superior a 64m, possui menor interferência na iluminância do 

ambiente interno.   

Em função dos resultados das simulações citados nos parágrafos anteriores, 

observou-se a necessidade de investigação do comportamento da iluminância 

utilizando a relação entre as alturas das edificações obstruidoras e as larguras de 

vias. Assim, novas simulações foram executadas associando as alturas das 

edificações, 9m, 31m, 53m e 75m, às larguras de vias 12m, 18m e 26m. As Tabela 

7-22, 7-23 e 7-24 apresentam essa análise, expondo os valores da média anual de 

iluminância interna nas relações entre altura das edificações e a largura de via. 

Complementando a análise por meio do gráfico 7-4, 7-5 e 7-6, para a largura de via 

12m, 18m e 26m, é possível observar uma maior taxa de decaimento da iluminância, 

para os céus  7 e 12, entre a altura de 9m e 53m. Constata-se também um ponto de 

inflexão que ocorre na altura de 53m, a partir da qual as curvas continuam decaindo, 

porém com taxas menores de decaimento. 

 
TABELA  7-22: Valor da média anual de Iluminância interna em função do tipo de céu, da altura das 

edificações obstruidoras em função da largura de via de 12m 

Iluminância Interna (lx) 
Largura da via 12m 

Céu / Altura (m) 9 31 53 75 

Céu 3 264 166 95 78 

Céu 7 947 629 322 227 

Céu 12 1.814 1.099 541 366 
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GRÁFICO 7-4: Média anual de iluminância interna em relação à altura das edificações obstruidoras, 

largura de via, tipo de céu, e marcação de ponto de inflexão na altura de 53m. 

 
 

TABELA 7-23: Valor da média anual de Iluminância interna em função do tipo de céu, da altura das 
edificações obstruidoras em função da largura de via de 18m 

Iluminância Interna (lx) 
Largura da via 18 m 

Céu / Altura (m) 9 31 53 75 

Céu 3 263 194 124 98 

Céu 7 925 754 420 311 

Céu 12 1.814 1.367 703 490 
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GRÁFICO 7-5: Média anual de iluminância interna em relação à altura das edificações obstruidoras, 

largura de via, tipo de céu, e marcação de ponto de inflexão na altura de 53m. 

 

TABELA 7-24: Valor da média anual de Iluminância interna em função do tipo de céu, da altura das 
edificações obstruidoras em função da largura de via de 26m 

Iluminância Interna (lx) 
Largura da via 26 m 

Céu / Altura (m) 9 31 53 75 

Céu 3 
        

263  
        

212  
        

154  
        

127  

Céu 7 
          
948  

        
807  

        
488  

        
444  

Céu 12 
       
1.815  

     
1.453  

        
949  

        
777  
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GRÁFICO 7-6: Média anual de iluminância interna em relação à altura das edificações obstruidoras, 

largura de via, tipo de céu, e marcação de ponto de inflexão na altura de 53m. 
 

 

Pode-se concluir que para os céus 7 e 12, para a largura de via de 12m, 18m e 26m, 

quando as alturas das edificações obstruidoras aumentam dentro do intervalo entre 

9m e 53m, amplia-se a taxa de redução da iluminância no ambiente interno. Quando 

porém o aumento na altura das edificações obstruidoras ocorrem no intervalo entre 

53m e 75m, as taxas de redução da iluminância no ambiente interno são menores.  

Confirmando o citado anteriormente, o Gráfico 7-7 apresenta as curvas de 

decaimento da iluminância em função do aumento das alturas das edificações 

obstruidoras, mantida constante a largura de via de 12m. Assim, é possível observar 

que nessa relação, para os céus 7 e 12, quando a altura das edificações é de até 4,4 

vezes a largura de via, notam-se maiores taxas de decaimentos da iluminância. Na 

relação em que a altura da edificação é superior a 4,4 vezes a largura de via, é 

menor a taxa de decaimento da iluminância. 

Observa-se também no Gráfico 7-7 o limite de relação entre altura e largura de via, 

para se obterem as médias anuais de iluminância interna de forma que esteja 
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compreendida dentro dos percentuais de horas do dia do intervalo suficiente das 

UDI (500≤UDI<2000 lx). Para o céu 7, a relação está na altura até cerca de três 

vezes a largura de via, e para o céu 12 a relação está na altura até cerca de 4,5 

vezes a largura de via. 

 

 
GRÁFICO 7-7: Média anual de iluminância interna em relação à altura das edificações obstruidoras, 
tipo de céu, largura de via de 12m, e marcação da intersecção do céu com o valor de 500lx para o 

céu 7 e 12. 

 

Aplicando-se esse dado à ocupação do meio urbano, conclui-se que ambientes 

internos posicionados em cidades que apresentam como padrão típico o céu 7 e 12, 

em largura de via de 12m, quando possuem uma relação na qual a altura de 

edificação obstruidora é até cerca de quatro vezes a largura de via, tem seus valores 

de iluminância interna mais sensíveis a decaimentos. Porém, quando a relação é de 

uma altura superior a 4,4 vezes a largura de via, há menores decaimentos nos 

valores de iluminância no ambiente interno. Assim, conclui-se que a atenção deve 

estar voltada para as relações inferiores a 4,4 vezes, porque são essas as de maior 

interferência na disponibilidade de iluminação no ambiente interno. Conclui-se 

também que, para o céu 12, para se manterem as médias anuais de iluminância 

interna de forma que esteja compreendida dentro dos percentuais de horas do dia 

no intervalo de valores suficientes da UDI (500≤UDI<2000 lx), é preciso que a 
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relação entre altura e largura de via seja inferior a 4,5 vezes, isto é, que a altura seja 

até 4,5 vezes a largura da via. Para o céu 7 essa relação é menor, devendo a altura 

ser em média de até de três vezes a largura de via. 

Tal como referido no Gráfico 7-8, apresentam-se as curvas de decaimento da 

iluminância em função do aumento das alturas das edificações obstruidoras, mantida 

constante a largura de via de 18 m. É possível observar que nessa relação,para os 

céus 3, 7 e 12, quando a altura das edificações é cerca de até três vezes a largura 

de via, notam-se maiores taxas de decaimentos da iluminância. Na relação em que a 

altura da edificação é superior a três vezes a largura de via, é menor a taxa de 

decaimento da iluminância. 

Observa-se ainda no Gráfico 7-8, o limite de relação entre altura e largura de via, 

para se alcançarem as médias anuais de iluminância interna de forma que esteja 

compreendida dentro dos percentuais de horas do dia do intervalo suficiente das 

UDI (500≤UDI<2000 lx). Para o céu 7, a relação está na altura até cerca de 2,5 

vezes a largura de via, e para o céu 12 a relação deve ser inferior a quatro. 

 

 
GRÁFICO 7-8: Média anual de iluminância interna em relação à altura das edificações obstruidoras, 
tipo de céu, largura de via de 18m, e marcação da intersecção do céu com o valor de 500lx para os 

céus 7 e 12. 
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Aplicando-se esse dado à ocupação do meio urbano, conclui-se que ambientes 

internos posicionados em cidades que apresentam como padrão típico o céu 7 e 12, 

em largura de via de 18m, quando possuem uma relação na qual a altura de 

edificação obstruidora é cerca de até três vezes a largura de via, tem seus valores 

de iluminância interna mais sensíveis a decaimentos. Porém, quando a relação é de 

uma altura superior a três vezes a largura de via, há menores decaimentos nos 

valores de iluminância no ambiente interno. Assim, conclui-se que a atenção deve 

estar voltada nas relações inferiores a 3X, porque são essas as de maior influência 

na disponibilidade de iluminação no ambiente interno. 

Conclui-se também que, para o céu 12, em largura de via 18m, para se manterem as 

médias anuais de iluminância interna de forma que esteja compreendida dentro dos 

percentuais de horas do dia do intervalo de valores suficientes das UDI 

(500≤UDI<2000 lx), é preciso que a relação entre altura e largura de via seja inferior 

a quatro, isto é, que a altura seja até quatro vezes a largura da via. Para o céu 7 

essa relação é menor: a altura deve ser até cerca de 2,5 vezes a largura de via. 

O Gráfico 7-9 apresenta as curvas de decaimento da iluminância em função do 

aumento das alturas das edificações obstruidoras, mantida constante a largura de 

via de 26m. Assim, é possível observar nessa relação que, para o céus 7 e 12, 

quando a altura das edificações é cerca de até duas vezes a largura de via, notam-

se maiores taxas de decaimentos da iluminância. Na relação em que a altura da 

edificação é superior a duas vezes a largura de via, é menor a taxa de decaimento 

da iluminância. 

Observa-se também no Gráfico 7-9 o limite de relação entre altura e largura de via, 

para se obterem as médias anuais de iluminância interna de forma que esteja 

compreendida dentro dos percentuais de horas do dia do intervalo suficiente das 

UDI (500≤UDI<2000 lx). Para o céu 7, a relação está na altura até cerca de duas 

vezes a largura de via. Para o céu 12, as relações de largura de via de 26m com as 

alturas de edificações obstruidoras simuladas obtiveram todas as médias anuais de 

iluminância interna compreendida dentro dos valores das UDI no intervalo 

500≤UDI<2000 lx. 
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GRÁFICO 7-9: Média anual de iluminância interna em relação à altura das edificações obstruidoras, 
tipo de céu, largura de via de 26m, e marcação da intersecção do céu com o valor de 500lx para os 

céus 7 e 12. 

 

Aplicando-se esse dado à ocupação do meio urbano, conclui-se que ambientes 

internos posicionados em cidades que apresentam como padrão típico o céu 7 e 12, 

em largura de via de 26m, quando possuem uma relação na qual a altura de 

edificação obstruidora é cerca de até duas vezes a largura de via, têm seus valores 

de média anual de iluminância interna mais sensíveis a decaimentos. Porém, 

quando a relação é de uma altura superior a duas vezes a largura da via, há 

menores decaimentos nos valores de iluminância no ambiente interno. Assim, 

conclui-se que a atenção deve estar voltada nas relações inferiores a 2X, porque 

são essas as de maior influência na disponibilidade de iluminação no ambiente 

interno. 

Conclui-se também que, para o céu 12, para se manterem as médias anuais de 

iluminância interna de forma que esteja compreendida dentro dos percentuais de 

horas do dia dentro do intervalo de valores suficientes da UDI (500≤UDI<2000 lx), 

todas as alturas das edificações obstruidoras satisfazem. Para o céu 7 a altura deve 

ser até cerca de duas vezes a largura de via. 



163 
 

Por fim, observa-se que para o céu 7, à medida que são aumentadas as larguras de 

vias (12m, 18m e 26m) são reduzidas as relações entre a altura e largura de via 

(respectivamente, 3,0 2,5 e 2,0), para que se satisfaça as médias anuais de 

iluminância interna de forma que esteja compreendida dentro do percentual de horas 

do dia do intervalo suficiente das UDI (500≤UDI<2000 lx). Dessa forma, para que os 

percentuais de horas estejam nesse intervalo suficiente é preciso que para a largura 

de via 12m a altura limite das edificações obstruidoras seja de 36m, para a largura 

de 18m a altura limite das edificações obstruidoras deve ser de 45m, e para a 

largura de via de 26m a altura das edificações obstruidoras seja de 52m. 

Para o céu 12, também à medida que são aumentadas as larguras de vias, 12m, 

18m e 26m, são reduzidas as relações entre a altura e largura de via 

(respectivamente, 4,5 para a largura de 12m e 4,0 para a largura de 18m), para que 

se satisfaça as médias anuais de iluminância interna de forma que esteja 

compreendida dentro do percentual de horas do dia do intervalo suficiente das UDI 

(500≤UDI<2000 lx). Assim, para que os percentuais de horas estejam nesse 

intervalo suficiente é preciso que para a largura de via 12m a altura limite das 

edificações obstruidoras seja de 54m, para a largura de 18m a altura limite das 

edificações obstruidoras seja de 72m. Para a largura de via de 26m todas as alturas 

das edificações obstruidoras satisfazem o intervalo das UDI (500≤UDI<2000 lx). 

Por fim, também reforçam-se as conclusões de Ng (2005), Kruger e Suga (2007) e 

Araújo e Cabús (2007), que evidenciam as relações entre a altura das edificações 

obstruidoras e a largura da via no acesso da iluminação natural no ambiente interno. 

 

7.4.2 Percentual de horas dos dias do ano em função das UDI 

 

O parâmetro altura das edificações obstruidoras contribui para alterações nos 

percentuais de horas dos dias dos intervalos das UDI. Esse aspecto foi analisado 

com o objetivo de identificar como se comportam as variações percentuais de horas 

do dia que permanecem dentro da faixa insuficiente (UDI<100 lx), suficiente 

(100≤UDI<500 lx com necessidade de iluminação complementar e 500≤UDI<2000 

lx) e excessiva (UDI≥2000 lx) das UDI. A Tabela 7-25 apresenta essa análise, na 

qual pode ser observado o comportamento dos percentuais no intervalo 

caracterizado como insuficiente das UDI, isto é, UDI<100 lx. Os dados mostram que 
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para os céus 3, 7 e 12 o aumento na altura das edificações obstruidoras (de 9m para 

75m) contribuiu para a ampliação do percentual de horas no intervalo de valores das 

UDI. Destaca-se que a maior diferença percentual entre a menor altura (9m) e a 

maior altura (75m) ocorre no céu 3, com aproximadamente 22% a mais de horas que 

passam a fazer parte do intervalo. A menor diferença ocorre nos céus 7 e 12, fixados 

respectivamente 6% e 7%. 

 

 

TABELA 7-25: Percentual de horas dentro do intervalo de valores insuficiente das UDI, em função do 
tipo de céu e altura das edificações obstruidoras. 

Percentual de horas no intervalo de valores insuficiente das UDI (%) 

UDI<100 lx 

Céu - Alturas(m) 9 20 31 42 53 64 75 
Diferença entre a 

maior e menor altura (%) 

3 (encoberto) 20 21 26 30 34 39 42 22 

7 (parcialmente nublado) 14 15 16 17 19 20 21 6 

12 (claro) 12 13 16 16 16 17 18 7 

 

Conclui-se, na análise do parâmetro altura das edificações obstruidoras, que o 

aumento da altura das edificações de 9m para 75m acarreta um aumento do 

percentual de horas no intervalo insuficiente, sendo mais agravante no céu 3. Isso 

conduzirá o ambiente interno a dispor de menor quantidade de horas suficientes, 

bem como o aumento do uso da iluminação artificial e maiores gastos de energia. 

Conclui-se também que no céu 3 a redução na altura das edificações obstruidoras 

colabora mais eficazmente na redução de horas no intervalo insuficiente, gerando 

menores gastos com iluminação artificial, comparada aos céus 7 e 12. Por fim, 

conclui-se que no aumento da altura das edificações obstruidoras, de 9m para 75m, 

produzem-se mais interferências no céu 3, em função do aumento do percentual de 

horas insuficientes; já no céu 7 e 12 o amortecimento é menor.  

No Gráfico 7-10 nota-se que, para os céus 3, 7 e 12, no intervalo de altura das 

edificações obstruidoras, 9m e 20m, as variações nos percentuais de horas são 

pouco perceptíveis. Porém, a partir da altura de 20m, ocorre um aumento nas 

diferenças percentuais, o que é percebido com a maior inclinação da curva que 

representa o céu 3.  No caso dos céus 7 e 12 as diferenças percentuais de horas 

mostram-se em uma curva pouco acentuada. 
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GRÁFICO 7-10: Percentual de horas no intervalo de valores insuficiente, em função da altura das 
edificações obstruidoras, e tipo de céu. 

 

 

Conclui-se que o aumento na altura das edificações obstruidoras de 9m para 20m, 

pouco contribui para as reduções nos percentuais de horas no intervalo insuficiente, 

não colaborando também para as reduções dos gastos com energia para 

iluminação. 

A Tabela 7-26 apresenta os resultados da simulação compreendidos no intervalo de 

valores das UDI entre 100≤UDI<500 lx, o qual necessita de iluminação 

complementar. Os dados mostram que para o céu 3 a variação na altura das 

edificações, no caso o aumento da altura 9m para a altura 75m, contribuiu com as 

menores diferenças percentuais, havendo uma redução de 22% de horas que não 

mais compõe o intervalo (essas horas passaram a compor o intervalo insuficiente). 

Para o céu 7 houve o maior aumento percentual, sendo cerca de 51% de horas 

componente do intervalo suficiente; e no céu 12, por fim, o aumento percentual de 

horas é de aproximadamente 29%. 
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TABELA 7-26: Percentual de horas dentro do intervalo de valores suficiente das UDI, em função do 
tipo de céu e altura das edificações obstruidoras. 

Percentual de horas no intervalo de valores suficientes das UDI (%) 

100≤UDI<500 lx 

Céu - Altura(m) 9 20 31 42 53 64 75 
Diferença entre a 

maior e menor altura (%) 

3 (encoberto) 80 79 74 70 66 61 58 -22 

7 (parcialmente nublado) 16 17 25 36 48 59 68 51 

12 (claro) 33 33 46 54 57 61 62 29 

 

No gráfico 7-11 observa-se também que entre o intervalo de altura das edificações 

obstruidoras, 9m e 20m, as variações nos percentuais de horas é insignificante. 

Porém, a partir da altura de 20m, esse percentual vai sofrendo maiores variações 

percentuais, o que é demonstrado pela inclinação da curva nos céus 3, 7 e 12. 

 

 

GRÁFICO 7-11: Percentual de horas no intervalo de valores suficiente das UDI, em função da altura 
das edificações obstruidoras, e tipo de céu 

 

Dessa forma, pode-se concluir que para o céu 3, à medida que se aumenta a altura 

das edificações, de 20m para 75m, há reduções nos percentuais de horas do dia no 

intervalo suficiente das UDI (100≤UDI<500 lx), o qual se desloca para o intervalo 

insuficiente, acarretando um número maior de horas que necessitarão de iluminação 

artificial e gerando consequentemente maiores gastos de energia. 
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Para os céus 7 e 12 o comportamento é inverso: à medida que se aumenta a altura 

das edificações, há ampliações nos percentuais de horas do dia no intervalo. Nesse 

caso, à medida que há o aumento na altura das edificações (de 20m para 75m), os 

percentuais de valores que se encontravam no intervalo suficiente (500≤UDI<2000 

lx) têm seus valores alterados, isto é, reduzidos. Eles passam a compor o novo 

intervalo, entre 100≤UDI<500 lx (e portanto necessitando de complementação na 

iluminação). Dessa forma, o aumento na altura das edificações de 20m para 75m, 

para os céus 7 e 12, não trouxe benefícios na medida em que haverá um aumento 

no percentual de horas que necessita de iluminação complementar e 

consequentemente maior ampliação dos gastos de energia com iluminação artificial. 

Na Tabela 7-27 os dados mostram que o parâmetro altura das edificações 

obstruidoras influencia na variação das percentagens das horas do dia que 

permanecem dentro do intervalo suficiente das UDI (500≤UDI<2000 lx), sem 

necessidade de iluminação complementar. Para o céu 3 não há valores de 

iluminância no intervalo de valores. Para os céus 7 e 12, o aumento na altura das 

edificações contribuiu para reduções na percentagem de horas dentro no intervalo, 

sendo que para o céu 7 ocorreu a maior diferença percentual entre a maior altura 

(75m) e a menor altura (9m), de aproximadamente 48%. 

 

TABELA 7-27: Percentual de horas no intervalo de valores suficientes das UDI, em função do tipo de 
céu e altura das edificações obstruidoras. 

Percentual de horas no intervalo de valores suficientes das UDI (%) 

500≤UDI<2000 lx 

Céu/ 
Altura(m) 9 20 31 42 53 64 75 

Diferença entre a 
maior e menor altura (%) 

3 (encoberto) 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 (parcialmente nublado) 59 59 50 42 30 19 10 -48 

12 (claro) 25 25 17 14 15 13 12 -13 

 

 

Conclui-se, assim, que para os céus 7 e 12 o aumento nas alturas das edificações 

obstruidoras influenciará na redução das percentagens de horas caracterizadas 

como suficientes, contribuindo para o aumento no consumo de energia com 

iluminação artificial, sendo esse efeito mais relevante no céu 7 e depois no céu 12. 
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Observa-se também, no Gráfico 7-12, que entre o intervalo de altura das edificações 

obstruidoras, 9m e 20m, as variações nos percentuais de horas são insignificantes. 

Porém para os céus 7 e 12, a partir da altura de 20m das edificações obstruidoras, a 

curva sofre uma maior inclinação, destacando as maiores variações percentuais em 

função das alturas e tipo de céu.  A curva de inclinação é mais acentuada para o céu 

7, e para o céu 12 a curva é menos acentuada.   

 

GRÁFICO 7-12: Percentual de horas no intervalo de valores suficiente das UDI, em função da altura 
das edificações obstruidoras, e tipo de céu. 

 

Esta análise permite concluir que no céu 7 o aumento na altura das edificações, a 

partir da altura 20m, acarreta maiores reduções no percentual de horas do intervalo 

de valores suficiente das UDI. Para o céu 12, as maiores reduções nos percentuais 

também ocorrem a partir da altura de 20m, porém não tão significativa quanto o céu 

7. Assim pode-se concluir que o parâmetro altura das edificações é mais relevante 

no céu 7, seguido pelo céu 12, para o intervalo suficiente das UDI (500≤UDI<2000 

lx). 

A Tabela 7-28 apresenta o percentual de valores caracterizado como excessivo das 

UDI, isto é UDI≥2000 lx. Os dados mostram que para o céu 3, como já se 

aguardava, não há ocorrência de percentagens de horas no intervalo. Nos céus 7 e 

12, o parâmetro altura contribuiu para reduções nos percentuais de horas. As 



169 
 

maiores alterações percentuais ocorrem no céu 12, com cerca de 23% de diferença 

entre a altura mínima (9m) e a altura máxima (75m), o que também pode ser 

observado na maior inclinação da curva no Gráfico 7-13. No céu 7 a diferença 

percentual é menor, com aproximadamente 9% de diferença percentual, sendo 

observado também na menor inclinação da curva para o céu 7. 

 

TABELA 7-28: Percentual de horas dentro do intervalo de valores excessivo das UDI, em função do 
tipo de céu e altura das edificações obstruidoras. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

GRÁFICO 7-13: Percentual de horas no intervalo excessivo das UDI, em função da altura das 
edificações obstruidoras, e tipo de céu. 

 

Assim, pode-se dizer que aumentos nas alturas das edificações obstruidoras, entre 

20m e 75m, nos céus 7 e 12 geram reduções nos percentuais de horas 

Percentual de horas no intervalo de valores excessivo das UDI (%) 

UDI≥2000 lx 

Céu - Altura(m) 9 20 31 42 53 64 75 
Diferença entre a 

maior e menor altura (%) 

3 (encoberto) 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 (parcialmente nublado) 10 9 8 5 3 2 1 -9 

12 (claro) 31 29 22 16 11 9 8 -23 
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caracterizados como excessivos, onde no céu 12 o percentual é superior ao 

percentual do céu 7.   

Conclui-se que, no céu 3, é na menor altura de edificação obstruidora  que se tem a 

maior contribuição de disponibilidade de iluminação natural, estando 80% do 

percentual de horas no intervalo suficiente que necessita de iluminação 

complementar. Ressalta-se também que é nessa menor altura de edificação 

obstruidora que se encontra o menor percentual de horas, apenas de 20 %, que 

estão fora do intervalo caracterizado como suficiente (mas com necessidade de 

iluminação artificial) fornecendo menos iluminação do que o necessário.  

No céu 7, conclui-se que até a altura de edificação obstruidora de 31m tem-se 

valores percentuias de horas suficiente (500≤UDI<2000) iguais ou superiores a 50%. 

Evidencia-se que para altura de 9m e 20m se tem 59% do percentual de horas 

dentro do intervalo suficiente (500≤UDI<2000), representando assim a melhor 

oportunidade de economia de energia com iluminação artificial. Ressalta-se também 

que, ainda nesta altura de edificação (9m e 20m), existem cerca de 16% e 17%, 

respectivamente, de percentual de horas dentro do intervalo suficiente (e que 

necessitam de iluminação complementar) os quais também irão colaborar para a 

redução dos gastos de energia com iluminação. Conclui-se ainda que é na altura de 

9m que se encontra o maior percentual de horas, cerca de 24%, que estão fora do 

intervalo caracterizado como suficiente, ou fornecendo menos iluminação do que o 

necessário (menor percentual em relação a todas as alturas simuladas) ou 

fornecendo iluminação excessiva (maior percentual em relação a todas as alturas 

simuladas). 

Conclui-se também que, para o céu 12, também é entre a altura de 9m e 20m que se 

tem a maior contribuição de disponibilidade de iluminação natural, estando porém 

somente 25% do percentual de horas no intervalo suficiente, o que representa 

também a melhor oportunidade de economia de energia com iluminação artificial. 

Ressalta-se que existem ainda 33% de percentual de horas dentro do intervalo 

suficiente, necessitando de iluminação complementar, os quais também irão 

colaborar para a redução dos gastos de energia com iluminação. Conclui-se ainda 

que é entre a altura de 9m e 20m que se encontra o menor percentual de horas, 

cerca de 43%, que estão fora do intervalo caracterizado como suficiente, fornecendo 

menos iluminação do que o necessário ou fornecendo iluminação excessiva.  
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Pode-se concluir que o aumento nas alturas das edificações obstruidoras não é  

acompanhado pelas mesmas relações proporcionais das variações dos percentuais 

das UDI. Isto é constatado na medida em que houve um aumento de cerca de 830% 

na altura das edificações obstruidoras, e onde a redução dos percentuais das UDI 

para o intervalo suficiente (500≤UDI<2000 lx) ocorrem em um máximo de 48% para 

o céu 7, e 13% para o céu 12. Para o céu 3 não há percentuais de horas no 

intervalo.  

 

7.4.3 Iluminância proveniente do Céu e do Sol 

 

O parâmetro altura das edificações obstruidoras contribui para alterações nos 

percentuais de iluminância provenientes do céu e do sol. Esse aspecto foi analisado 

com o objetivo de identificar como se comportam as contribuições do céu e do sol na 

composição das iluminâncias médias anuais internas, para os céus 3, 7 e 12, em 

função da variação na altura das edificações obstruidoras. A Tabela 7-29 apresenta 

essa análise na qual se observa, para os céus 3, 7 e 12, a contribuição do céu e do 

sol para a composição da média anual da iluminância interna. Os resultados 

mostram que, para o céu 3, 100% de toda a iluminância é proveniente do céu. Para 

o céu 7 a iluminância interna é composta de uma contribuição proveniente em média 

de cerca de 63% do céu e 37% do sol. Para o céu 12 a iluminância interna é 

composta em média de uma contribuição proveniente em sua maior parte do sol, 

com aproximadamente 81%, e o restante do céu com 19%. 

 

TABELA 7-29: Percentagens de Iluminâncias provenientes do Céu, do Sol em função dos valores de 
iluminância interna média anual 

 

Percentagens de Iluminância - Céu/Sol (%) 

Céu 
Céu – Sol - 
Altura (m) 9 20 31 42 53 64 75 

Diferença entre a 
maior e menor altura (%) 

3 (encoberto) 

Céu 100 100 100 100 100 100 100 0 

Sol 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 (parcialmente nublado) 

Céu 65 63 60 61 63 64 66 1 

Sol 35 37 40 39 37 36 34 -1 

12 (claro) 

Céu 18 17 16 17 19 20 21 3 

Sol 82 83 84 83 81 80 79 -3 
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Assim, pode-se dizer que, para o céu 7, é a contribuição do céu a maior 

colaboradora na composição da iluminância no ambiente interno. Para o céu 12, é a 

contribuição do sol a maior colaboradora na composição da iluminância no ambiente 

interno. Para o céu 3, independente da altura das edificações obstruidoras, toda a 

contribuição para a composição da iluminância interna é proveniente do céu. 

Conclui-se também que, na ocupação urbana, para céus 7 e 12, o aumento na altura 

das edificações obstruidoras não colabora com variações percentuais significativas 

na contribuição da iluminância proveniente do céu e do sol.  

 

7.5 COMPORTAMENTO DA DISPONIBILIDADE DE ILUMINAÇÃO NATURAL NO 

AMBIENTE INTERNO COM RELAÇÃO AO PARÂMETRO AFASTAMENTO 

DAS EDIFICAÇÕES OBSTRUIDORAS 

 

O parâmetro afastamento das edificações obstruidoras foi simulado inicialmente em 

função dos afastamentos existentes no cenário urbano. Foram adotadas para as 

simulações afastamentos mínimos, com 1,50m como afastamento lateral e 3,0m 

como afastamento frontal. No afastamento máximo foram adotados 3,0m como 

afastamento lateral e 6,0m como afastamento frontal.  

Durante a simulação do parâmetro afastamento das edificações obstruidoras foram 

mantidos constantes os seguintes parâmetros: largura de via, orientação de via, 

altura das edificações obstruidoras e refletância das superfícies externas.  

 

São apresentados a seguir os desenhos que ilustram a simulação do parâmetro 

“afastamentos das edificações obstruidoras”. Em seguida destacam-se os resultados 

das simulações, bem como as análises.  
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FIGURA 7-4: Edificação onde se insere o ambiente interno, com identificação dos afastamentos 
máximos e mínimos das edificações obstruidoras. 
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7.5.1 Média anual de iluminância interna 

 

O parâmetro largura de via contribui para alteração no valor da média anual de 

iluminância interna. Esse aspecto foi analisado com o objetivo de identificar a 

ocorrência de variações nas iluminâncias do ambiente interno em função da variação 

nos afastamentos entre as edificações obstruidoras. A Tabela 7-30 observa os 

valores da média anual de Iluminância interna em função do tipo de céu e dos 

afastamentos das edificações obstruidoras. Os resultados mostram que a variação 

do parâmetro “afastamento” contribuiu para alterações nos valores de iluminância 

nos céus 3, 7 e 12. Observa-se que no máximo afastamento os valores de 

iluminância no ambiente interno são superiores quando comparados ao mínimo 

afastamento. 

 

TABELA 7-30: Valor da média anual de iluminância interna em função do tipo de céu e dos 
afastamentos mínimo e máximo. 

Iluminância interna (lx) 

Céu  -  Afastamentos (m) Mínimo Afastamento Máximo afastamento 

3 (encoberto) 167 194 

7 (parcialmente nublado) 648 743 

12 (claro) 1144 1343 

 

Pode-se concluir, então, que aplicando-se esse dado à ocupação urbana de 

ambientes internos posicionados diante de edificações obstruidoras caracterizadas 

no máximo afastamento, para os céus 3, 7 e 12, obter-se-á maior disponibilidade de 

iluminação natural, quando comparada ao mínimo afastamento. O resultado 

encontra consonância com as observações de Li et al (2006) e Hopkinson (1975), 

para os quais o afastamento entre as edificações influencia na disponibilidade de 

iluminação natural no ambiente interno. 

Na investigação do parâmetro afastamento das edificações obstruidoras teve-se 

também como objetivo identificar os percentuais de variação de iluminância em 

função das modificações nos afastamentos. A Tabela 7-31 apresenta essa análise, 

segundo a qual os dados apontam no máximo afastamento, para os céus 3, 7 e 12, 

um aumento percentual de iluminância no ambiente interno de respectivamente 

16%, 15% e 17% em relação ao mínimo afastamento. 
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Observa-se também na análise da Tabela 7-31 que as diferenças nos valores 

adotados para os afastamentos mínimos e máximos acontecem numa razão de 

100%, isto é, os afastamentos máximos têm o dobro dos valores dos afastamentos 

mínimos. Entretanto, nota-se que a variação percentual da iluminância interna não 

corresponde a um aumento na mesma relação proporcional ao aumento nos 

afastamentos. 

 

TABELA 7-31: Percentagem de variação da média anual de iluminância interna em função do tipo de 
céu e dos afastamentos mínimo e máximo. 

Iluminância interna (%) 

Céu -  Afastamentos (m) Mínimo Afastamento Máximo Afastamento 

3 (encoberto)  - 16% 

7 (parcialmente nublado) -  15% 

12 (claro)  - 17% 

 
 

Neste caso, pode-se concluir que, para os céus 3, 7 e 12, a aplicação na ocupação 

urbana de um afastamento máximo, caracterizado como o dobro do tamanho de um 

afastamento mínimo, contribui com aumentos na iluminância dos ambientes internos 

de cerca de 16%, 15% e 17%, respectivamente. Pode-se concluir que o aumento no 

afastamento, de mínimo afastamento para máximo afastamento, não ocasiona as 

mesmas relações proporcionais de aumento na iluminação do ambiente interno. 

 

7.5.2 Percentual de horas dos dias do ano em função das UDI 

 

O parâmetro afastamentos das edificações obstruidoras contribui para alterações 

nos percentuais de horas dos dias dos intervalos das UDI. Esse aspecto foi 

analisado com o objetivo de identificar como se comportam as variações percentuais 

de horas do dia que permanecem dentro da faixa insuficiente (UDI<100 lx), 

suficiente (100≤UDI<500 lx com necessidade de iluminação complementar e 

500≤UDI<2000 lx), e excessiva (UDI≥2000 lx) das UDI. A Tabela 7-32 apresenta 

essa análise, na qual podem ser observados o comportamento dos percentuais 

variando-se os afastamentos, no intervalo caracterizado como insuficiente, isto é, 

UDI<100 lx. Os dados mostram que maiores percentuais de horas no intervalo 

insuficiente encontram-se no mínimo afastamento para todos os céus. Observa-se 

que a variação do mínimo para o máximo afastamento acarreta, para os céus 3, 7 e 
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12 reduções insignificantes no percentual de horas. Para o céu 3 a redução é de 3% 

e para o céu 7 e 12 a redução é de 1%.  

 

TABELA 7-32: Percentual de horas do intervalo de valores insuficientes das UDI, em função do tipo 
de céu e afastamentos das edificações obstruidoras. 

Intervalo de valores insuficiente (%) 

UDI<100  

Céu - Afastamentos Mínimo Máximo Diferença entre Máximo e Mínimo 

3 (encoberto) 29 26 -3 

7 (parcialmente nublado) 17 16 -1 

12 (claro) 17 16 -1 

 

 

Conclui-se daí que na análise do parâmetro afastamento das edificações 

obstruidoras para os céus 3, 7 e 12 o aumento do afastamento de mínimo para 

máximo não acarreta reduções significativas no percentual de horas no intervalo 

insuficiente das UDI (UDI<100 lx), não contribuindo para reduções nos gastos de 

energia com iluminação artificial. 

A Tabela 7-33 apresenta os resultados da simulação compreendidos no intervalo de 

valores das UDI entre 100≤UDI<500 lx, os quais necessitam de iluminação 

complementar. Os dados mostram que para o céu 3 o afastamento máximo 

colaborou com reduzidos aumentos percentuais de horas do dia no intervalo de 

valores. Para os céus 7 e 12 o comportamento é inverso, o emprego do afastamento 

máximo acarretou pequenas reduções nos percentuais de horas do dia no intervalo. 

Observa-se que a maior diferença percentual ocorre no céu 7, seguida pelo céu 12, 

respectivamente 6% e 5%. A menor diferença percentual ocorre no céu 3, com 3%. 

 

TABELA 7-33: Percentual de horas no intervalo de valores suficientes das UDI, em função do tipo de 
céu e afastamentos das edificações obstruidoras. 

Intervalo de valores suficientes  (%) 

100≤UDI<500 lx 

Céu - Afastamentos Mínimo Máximo Diferença entre Máximo e Mínimo 

3 (encoberto) 71 74 3 

7 (parcialmente nublado) 33 27 -6 

12 (claro) 51 46 -5 

 

Conclui-se que para o céu 3, com o aumento do afastamento de mínimo para 

máximo, há uma reduzida ampliação do percentual de horas no intervalo suficiente 
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das UDI (100≤UDI<500 lx, com necessidade de iluminação complementar).  Esse 

aumento percentual é decorrente dos percentuais de horas do dia que antes 

compunham o intervalo insuficiente (UDI<100 lx), e que com a adoção dos maiores 

afastamentos tem seus valores aumentados, passando a compor o novo intervalo de 

valores.  

Já nos céus 7 e 12 acontece uma redução do percentual de horas. Esse percentual, 

em função do aumento do afastamento, tem um acréscimo nos seus valores de 

iluminância e passa a compor o intervalo subsequente, respectivamente 

500≤UDI<2000 lx, o qual não mais necessitará de iluminação complementar, 

colaborando na economia de energia com iluminação. 

Na Tabela 7-34, os dados mostram que o parâmetro afastamento das edificações 

obstruidoras tem reduzida influencia na variação das percentagens das horas do dia 

que permanecem no intervalo suficiente das UDI (500≤UDI<2000 lx) e que não 

necessitam de iluminação complementar. Para o céu 3 não há valores de 

iluminância no intervalo suficiente de valores. Para os céus 7 e 12 o afastamento 

máximo contribuiu para pequenos aumentos na percentagem de horas no intervalo, 

respectivamente 4% e 3%. 

 

TABELA 7-34: Percentual de horas do intervalo de valores suficientes das UDI, em função do tipo de 
céu e afastamentos das edificações obstruidoras. 

Intervalo de valores suficientes (%) 

500≤UDI<2000 lx 

Céu - Afastamentos Mínimo Máximo Diferença entre Máximo e Mínimo 

3 (encoberto) 0 0 0 

7 (parcialmente nublado) 44 48 4 

12 (claro) 15 18 3 

 

 

Conclui-se que para os céus 7 e 12 a ampliação do afastamento de mínimo para 

máximo contribui para uma reduzida ampliação do percentual de horas 

caracterizadas como suficientes, e consequentemente com não tão significantes 

oportunidades de redução do consumo de energia com iluminação artificial. Assim, 

pode-se dizer que na ocupação urbana a adoção de afastamentos máximos ou 

mínimos pouco interferirá na ampliação ou redução do percentual de horas 

suficientes e na variação dos gastos com energia na iluminação.  
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A Tabela 7-35 apresenta o percentual de valores caracterizado como excessivo, isto 

é, UDI≥2000 lx. Os dados mostram que para o céu 3 não há percentagens de horas 

nesse intervalo. Nos céus 7 e 12 a aplicação do afastamento máximo contribuiu para 

reduzidos aumentos nas percentagens de horas no intervalo, respectivamente 1% e 

4%. 

 
TABELA 7-35: Percentual de horas dentro do intervalo de valores excessivos das UDI, em função do 

tipo de céu e afastamentos das edificações obstruidoras. 

Intervalo de valores excessivo (%) 

UDI≥2000 lx 

Céu - Afastamentos Mínimo Máximo Diferença entre Máximo e Mínimo 

3 (encoberto) 0 0 0 

7 (parcialmente nublado) 7 8 1 

12 (claro) 17 21 4 

 

Assim, pode-se dizer que aumentos nos afastamentos das edificações obstruidoras, 

de mínimo para máximo, nos céus 7 e 12, têm pouca relevância na alteração dos 

percentuais de horas caracterizados como excessivos.  

Conclui-se que no céu 3 é no máximo afastamento que se tem uma maior 

contribuição de disponibilidade de iluminação natural. Para o máximo afastamento 

(cerca de 74% do percentual de horas), localiza-se no intervalo suficiente que 

necessita de iluminação complementar. Ressalta-se também que é no máximo 

afastamento que se encontra o menor percentual de horas, cerca de 26%, no 

intervalo insuficiente.  

No céu 7, é no máximo afastamento que se tem uma maior contribuição de 

disponibilidade de iluminação natural, estando 48% do percentual de horas no 

intervalo suficiente, representando assim a melhor oportunidade de economia de 

energia com iluminação artificial. Ressalta-se também que, ainda nesse máximo 

afastamento, existem 27% de percentual de horas no intervalo suficiente (e que 

necessitam de iluminação complementar), as quais também irão colaborar para a 

redução dos gastos de energia com iluminação. Conclui-se, porém, que é no 

máximo afastamento que se encontra o menor percentual fora do intervalo 

suficiente, cerca de 25 %, ou fornecendo menos iluminação do que o necessário ou 

fornecendo iluminação excessiva. 

No céu 12, é no máximo afastamento que se tem uma maior contribuição de 

disponibilidade de iluminação natural, estando 18% do percentual de horas no 
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intervalo suficiente, representando também a melhor oportunidade de economia de 

energia com iluminação artificial. Existem ainda 46% de percentual de horas no 

intervalo suficiente que necessitam de iluminação complementar, também 

colaborando para a redução dos gastos de energia com iluminação. Conclui-se, 

enfim, que é ainda que no máximo afastamento que se encontra o menor percentual 

de horas, cerca de 36%, que estão fora do intervalo caracterizado como suficiente, 

ou fornecendo menos iluminação do que o necessário ou fornecendo iluminação 

excessiva. 

Por fim, apesar das alterações percentuais ocorridas nos intervalos de valores das 

UDI, pode-se concluir que como o afastamento máximo corresponde a um aumento 

em 100% do afastamento mínimo, e representa apenas alterações que variam de 

0% a 6% nos intervalos das UDI, o parâmetro afastamento é considerado sem 

relevância para a melhoria da disponibilidade de iluminação no ambiente interno. 

 

7.5.3 Iluminância proveniente do Céu e do Sol 

 

O parâmetro afastamentos contribui para alterações nos percentuais de iluminância 

provenientes do céu e do sol. Esse aspecto foi analisado com o objetivo de 

identificar como se comportam as contribuições do céu e do sol na composição das 

iluminâncias médias anuais internas, para os céus 3, 7 e 12, em função da variação 

nos afastamentos das edificações obstruidoras. A Tabela 7-36 apresenta essa 

análise na qual se observa, para o céu 3, que a variação no parâmetro afastamentos 

não acarretou alterações nas contribuições de iluminância provenientes do céu e do 

sol, onde 100% da contribuição da iluminância é proveniente do céu. Para o céu 7, a 

maior contribuição para a iluminância é decorrente do céu com cerca de 60%, e do 

sol em cerca de 40%. Para o céu 12, a maior contribuição é proveniente do sol com 

cerca de 84% e o restante do céu com 16% de contribuição. 
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TABELA 7-36: Percentagens de Iluminâncias provenientes do Céu, do Sol em função dos tipos de 
céus e afastamentos das edificações obstruidoras. 

Percentagens de Iluminância - Céu/Sol (%) 

Céu 
Céu- Sol – 

Afastamentos (m) Mínimo Máximo 
Diferença entre o 

máximo e o mínimo 

3 (encoberto) 

Céu 100 100 0 

Sol 0 0 0 

7 (parcialmente  
nublado) 

Céu 59 60 1 

Sol 41 40 -1 

12 (claro) 

Céu 15 16 1 

Sol 85 84 -1 

 

 

Assim, pode-se dizer que, para o céu 7, a contribuição do céu é superior à 

contribuição do sol, na  composição da iluminância no ambiente interno. Para o céu 

12, é a contribuição do sol a maior colaboradora na composição da iluminância no 

ambiente interno. Para o céu 3, independente do afastamento entre as edificações 

obstruidoras, toda a contribuição para a composição da iluminância interna é 

proveniente do céu. Conclui-se também que, na ocupação urbana, para céus 7 e 12, 

o aumento no afastamento de mínimo para máximo não acarreta variações 

percentuais significativas na contribuição da iluminância proveniente do céu e do sol, 

permanecendo as contribuições do céu e do sol praticamente com a mesma 

composição.  

 

7.6 COMPORTAMENTO DA DISPONIBILIDADE DE ILUMINAÇÃO NATURAL NO 

AMBIENTE INTERNO COM RELAÇÃO AO PARÂMETRO REFLETÂNCIA DAS 

SUPERFÍCIES 

 

O parâmetro refletância das superfícies externas foi simulado, para características 

de refletância de cenário urbano, com refletância média (40% para as superfícies 

verticais e 20% para as superfícies horizontais). Posteriormente foi simulado para 

refletância mínima (20% para as superfícies verticais e 10% para as superfícies 

horizontais). Após foi simulado para refletância máxima (60% para as superfícies 

verticais e 30% para as superfícies horizontais).  

Durante a simulação do parâmetro refletância das superfícies externas foram 

mantidos constantes os seguintes parâmetros: largura de via, orientação de via, 

altura das edificações obstruidoras e afastamentos das edificações obstruidoras.  
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São apresentados a seguir os desenhos que ilustram a simulação do parâmetro 

“refletâncias das edificações obstruidoras e vias”. Em seguida, destacam-se os 

resultados das simulações bem como as análises.  

 

 

FIGURA 7-5: Edificação onde se insere o ambiente interno, com identificação das refletâncias 
máximas e mínimas. 
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7.6.1 Média anual de iluminância interna  

 

O parâmetro refletância contribui para alteração no valor da média anual de 

iluminância interna. Esse aspecto foi analisado com o objetivo de identificar a 

ocorrência de variações nas iluminâncias do ambiente interno em função da variação 

nas refletâncias. A Tabela 7-37 apresenta essa análise, em que podem ser 

observados os valores da média anual de iluminância interna em função do tipo de 

céu e da refletância das superfícies verticais e horizontais externas. Os resultados 

mostram que a variação do parâmetro refletância contribui para alterações nos 

valores de iluminância nos céus 3, 7 e 12, em que à medida que se aumenta a 

refletância elevam-se os valores de disponibilidade de iluminação no ambiente 

interno, e à medida que são reduzidas as refletâncias, acarretam-se reduções nos 

valores de iluminância. 

 

TABELA 7-37: Valor da média anual de iluminância interna em função do tipo de céu e da refletância 
das superfícies. 

Iluminância interna (lx) 

Céu - Refletância Mínima Média Máxima 

3 (encoberto) 175 188 206 

7 (parcialmente nublado) 690 724 771 

12 (claro) 1242 1293 1368 

 

Conclui-se que a variação de refletância de mínima para média, e de média para 

máxima, nos céus 3, 7 e 12, contribui nas duas situações com aumentos na 

disponibilidade de iluminação natural no ambiente interno, em acordo com as 

conclusões de Hopkinson et al  (1975), Lam (1986), Li et al (2006), Ng e Wong 

(2004), que concluem pela importância das superfícies refletoras externas como 

contribuição na disponibilidade de iluminação natural no ambiente interno. 

Na investigação do parâmetro refletância teve-se também como objetivo identificar 

os percentuais de variação de iluminância em função das modificações nas 

refletâncias. A Tabela 7-38 apresenta essa análise, na qual os resultados mostram 

que a variação do parâmetro refletância, de mínima para máxima, para os céus 3, 7 

e 12, contribuiu para aumentos nos valores de iluminância no ambiente interno, 

respectivamente de 17%, 11% e 10%. É interessante ressaltar que Pereira et al 

(2008) e Cabús (2002) também identificaram a importância da contribuição da luz 
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refletida como contribuição na disponibilidade de iluminação natural no ambiente 

interno. Pereira (2008), porém, chegou a valores de contribuição da reflexão das 

superfícies variando entre 15,4% e 37% em condição de céu real. Cabús (2002) 

demonstrou que a contribuição oscila entre 10% e 40%, sendo que o valor máximo 

ocorre em situações de luz solar direta no solo. 

Aplicando-se esse dado à ocupação do meio urbano conclui-se que edificações 

obstruidoras e vias, em função da variação de suas refletâncias, ocasionam 

alterações na disponibilidade de iluminação no ambiente interno. Assim a refletância 

máxima ocasiona para os céus 3, 7 e 12, maior disponibilidade de iluminação no 

ambiente interno, enquanto a refletância mínima ocasiona menor disponibilidade de 

iluminação no ambiente interno.  

A Tabela 7-38 expõe as diferenças percentuais de iluminância ao comparar a 

mínima e média refletância, bem como a média e máxima refletância.  

 

TABELA 7-38: Percentagem de variação da média anual de iluminância interna em função do tipo de 
céu e da refletância das superfícies. 

Iluminância interna (%)  

Céu -  Refletância Mínima Média Máxima 

3 (encoberto) -  8% 9% 

7 (parcialmente nublado)  - 5% 6% 

12 (claro)  - 4% 6% 

 

 

Conclui-se, dessa forma, que para os céus 3, 7 e 12, são insignificantes as 

diferenças percentuais obtidas entre a refletância mínima e média, e média e 

máxima. 

 

7.6.2 Percentual de horas dos dias do ano em função das UDI 

 

O parâmetro refletância contribui para alterações nos percentuais de horas dos dias 

dos intervalos das UDI. Esse aspecto foi analisado com o objetivo de identificar 

como se comportam as variações percentuais de horas do dia que permanecem na 

faixa insuficiente (UDI<100 lx), suficiente (100≤UDI<500 lx com necessidade de 

iluminação complementar e 500≤UDI<2000 lx), e excessiva (UDI≥2000 lx) das UDI. 

A Tabela 7-39 apresenta essa análise, na qual podem ser observados o 

comportamento dos valores no intervalo caracterizado como insuficiente, isto é, 
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menor que 100 lx. Os dados mostram que para os céus 3, 7 e 12, à medida que são 

aumentadas as refletâncias das superfícies, há reduções nos percentuais de horas 

do dia no intervalo. Tais alterações são menores no céu 7, com cerca de 1% de 

alteração. No caso do céu 12 as variações percentuais de horas são maiores, com 

redução de cerca de 7%, e no céu 3 a redução é de 3%. 

 

TABELA 7-39: Percentual de horas do intervalo de valores insuficientes das UDI, em função 
do tipo de céu e refletância das superfícies externas. 

Intervalo de valores insuficiente (%) 

UDI<100 lx 

Céu - Refletância Mínima Média Máxima Diferença entre a máxima e a mínima 

3 (encoberto) 28 26 25 -3 

7 (parcialmente nublado) 17 16 16 -1 

12 (claro) 20 16 13 -7 

 

 

Conclui-se na análise do parâmetro refletância que a adoção de máxima refletância 

ocasiona para os céus 3 e 7, reduzidos abatimentos nos percentuais de horas no 

intervalo insuficiente das UDI.  Pode-se concluir ainda que, para o céu 12, esse 

percentual é um pouco mais significativo, representando maiores reduções nos 

gastos com energia elétrica com iluminação artificial. 

A Tabela 7-40 apresenta os resultados da simulação compreendidos no intervalo de 

valores das UDI (100≤UDI<500 lx), o qual necessita de iluminação complementar. 

Os dados mostram que, para o céu 3, à medida que se aumenta a refletância das 

superfícies há também aumentos percentuais de horas do dia no intervalo. Para os 

céus 7 e 12 o comportamento é inverso: à medida que se aumenta a refletância há 

reduções nos percentuais de horas do dia no intervalo. Essa redução ocorre na 

medida em que os valores dos percentuais extrapolam o intervalo (100≤UDI<500 lx), 

compondo agora o novo intervalo de valores (500≤UDI<2000 lx). Enfatiza-se que 

esse aumento nos valores de refletância ocorre mais no céu 3 (encoberto), em 

função da influência da luz solar refletida. 

Observa-se também que a menor diferença percentual entre a mínima e a máxima 

refletância está nos céus 3 e 7. A maior diferença percentual ocorre no céu 12, onde 

a redução é de cerca de 12% da quantidade de horas nesse intervalo.  
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TABELA 7-40: Percentual de horas do intervalo de valores suficientes das UDI, em função do tipo de 

céu e refletância das superfícies externas. 

Intervalo de valores suficientes das UDI (%) 

100≤UDI<500 lx 

Céu - Refletância Mínima Média Máxima 
Diferença entre a  

máxima e a mínima 

3 (encoberto) 72 74 75 3 

7 (parcialmente nublado) 30 28 27 -3 

12 (claro) 55 49 43 -12 

 

Pode-se concluir, então, que para o céu 3 a aplicação da máxima refletância irá 

conferir uma reduzida ampliação do percentual de horas do dia no intervalo 

suficiente das UDI (100≤UDI<500 lx, mas que necessitará de iluminação 

complementar), o qual contribuirá com também reduzido aumento na disponibilidade 

de iluminação natural no ambiente interno. Para os céus 7 e 12 o comportamento é 

inverso: o aumento na refletância, de mínima para máxima, confere ao ambiente 

interno reduções nos percentuais de horas no intervalo. Esses valores extrapolam o 

intervalo das UDI, compondo agora o novo intervalo, entre 500≤UDI<2000 lx (o qual 

não necessita de complementação na iluminação). Assim, a redução nos 

percentuais, para os céus 7 e 12, trouxe benefícios na medida em que haverá um 

aumento no percentual de horas que não mais necessita de iluminação 

complementar e consequentemente maior redução dos gastos de energia com 

iluminação artificial. Evidencia-se também que esse fenômeno é mais expressivo no 

céu 12.  

Na Tabela 7-41 os dados mostram que o parâmetro refletância influencia na 

variação das percentagens das horas do dia que permanecem no intervalo suficiente 

das UDI (500≤UDI<2000 lx), para os céus 7 e 12. Os dados mostram que para o céu 

3 não há percentagens de horas no intervalo. Para os céus 7 e 12, à medida que se 

aumentam as refletâncias das superfícies também são observados acréscimos do 

percentual de horas no intervalo.  

No céu 7 o parâmetro refletância acarretou pequenas variações percentuais de 

horas no intervalo; nesse caso, a refletância mínima para a máxima o aumento foi de 

cerca de 3% do percentual de horas. Tal parâmetro, em caso de alterações nos seus 

valores, não acarreta aumentos significativos nas percentagens de horas a mais no 

intervalo de valores. No céu 12 ocorreu a maior diferença percentual entre a mínima 
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e a máxima refletância, com um aumento percentual de cerca de 19% das horas que 

passam a fazer parte do intervalo de valores suficiente das UDI.   

 

TABELA 7-41: Percentual de horas dentro do intervalo de valores suficiente das UDI, em função do 
tipo de céu e refletância das superfícies externas. 

Intervalo de valores suficientes  (%) 

500≤UDI<2000 lx 

Céu - Refletância Mínima Média Máxima Diferença entre a máxima e a mínima 

3 (encoberto) 0 0 0 0 

7 (parcialmente nublado) 46 48 49 3 

12 (claro) 4 15 23 19 

 

 

Conclui-se que, para os céus 7 e 12, a aplicação da refletância máxima é 

acompanhada de aumentos nos percentuais de horas no intervalo suficiente das 

UDI, sendo esse efeito mais relevante no céu 12 e depois no céu 7. Assim, o 

fenômeno representará aumentos na disponibilidade de iluminação no ambiente 

interno com reduções nos gastos de energia em iluminação artificial. Da mesma 

forma, a utilização da mínima refletância confere ao ambiente interno reduções nos 

percentuais de horas no intervalo, com aumentos nos gastos de energia com 

iluminação artificial. 

A Tabela 7-42 mostra o comportamento dos valores no intervalo caracterizado como 

excessivo, isto é, maiores ou igual a 2000 lx, em função da variação dos valores de 

refletância. Os dados mostram que para o céu 3, como já se aguardava, não há 

percentagens de horas no intervalo de valores. No céu 7, o aumento nos valores de 

refletância contribuiu com insignificante alteração nas percentagens de horas, com 

1% de diferença entre a refletância mínima e máxima. Para o céu 12, a variação na 

refletância não ocasionou variação no percentual de horas. 

 

TABELA 7-42: Percentual de horas do intervalo de valores excessivos das UDI, em função do tipo de 
céu e refletância das superfícies externas. 

Intervalo de valores excessivo (%) 

UDI≥2000 lx 

Céu - Refletância Mínima Média Máxima Diferença entre a máxima e a mínima 

3 (encoberto) 0 0 0 0 

7 (parcialmente nublado) 7 8 8 1 

12 (claro) 20 20 20 0 
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Assim, pode-se dizer que aumentos na refletância, de mínima para máxima, geram 

resultados sem relevância na variação dos percentuais de horas nesse intervalo, 

para os céus 3, 7 e 12. Da mesma forma, à medida que se reduz a refletância das 

superfícies também não há reduções significativas nas percentagens de horas no 

intervalo para os três céus, 3, 7 e 12. 

Conclui-se que no céu 3 é reduzida a diferença percentual de horas em função da 

variação na refletância. Apesar disto, é na máxima refletância que se tem a maior 

contribuição de disponibilidade de iluminação natural, com 75% do percentual de 

horas no intervalo suficiente que necessita de iluminação complementar. Ressalta-se 

também que é na máxima refletância que se encontra o menor percentual de horas, 

cerca de 25 %, que estão fora do intervalo caracterizado como suficiente (mas com 

necessidade de iluminação artificial), fornecendo menos iluminação do que o 

necessário. 

Já no céu 7, é na máxima refletância que se tem a maior contribuição de 

disponibilidade de iluminação natural, estando 49% do percentual de horas no 

intervalo suficiente. Ressalta-se também que, ainda na máxima refletância, existem 

27% de percentual de horas no intervalo suficiente (e que necessitam de iluminação 

complementar) os quais também irão colaborar para a redução dos gastos de 

energia com iluminação. Tanto na máxima como na mínima refletância encontram-se 

valores homogêneos de percentual de horas, cerca de 25%, que estão fora do 

intervalo caracterizado como suficiente (mas com necessidade de iluminação 

artificial), fornecendo menos iluminação do que o necessário ou fornecendo 

iluminação excessiva. 

Conclui-se também que, para o céu 12, é também na máxima refletância que se tem 

a maior contribuição de disponibilidade de iluminação natural, estando 23% do 

percentual de horas no intervalo suficiente, o qual representa também a melhor 

oportunidade de economia de energia com iluminação artificial. Ressalta-se que 

existem ainda 43% de percentual de horas no intervalo suficiente e que necessitam 

de iluminação complementar, colaborando também para a redução dos gastos de 

energia com iluminação. Conclui-se ainda que é na refletância máxima que se 

encontra o menor percentual de horas, cerca de 34%, que está fora do intervalo 

caracterizado como suficiente, ou fornecendo menos iluminação do que o necessário 

ou fornecendo iluminação excessiva. 
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Por fim, pode-se concluir que, apesar das alterações nas refletâncias de mínima 

para máxima acarretarem variações nos percentuais nos intervalos das UDI, tais 

variações percentuais podem ser consideradas reduzidas para os céus 3 e 7, na 

medida em que esses percentuais variam de 0 a 3%. Somente para o céu 12 as 

variações percentuais são maiores, de 0 e 19%, sendo portanto o parâmetro 

refletância mais relevante para o céu 12, no que diz respeito às alterações 

percentuais das UDI. 

 

7.6.3 Iluminância proveniente do Céu e do Sol 

 

O parâmetro refletância contribui para alterações nos percentuais de iluminância 

provenientes do céu e do sol. Esse aspecto foi analisado com o objetivo de 

identificar como se comportam as contribuições do céu e do sol na composição das 

iluminâncias médias anuais internas, para os céus 3, 7 e 12, em função da variação 

da refletância das superfícies. A Tabela 7-43 apresenta essa análise, na qual se 

observa que, para o céu 3, 100% de toda a iluminância é proveniente do céu. Para o 

céu 7, a iluminância interna é composta de uma contribuição proveniente de 60% do 

céu e 40% do sol. Para o céu 12, a iluminância interna é composta de uma 

contribuição proveniente em sua maior parte do sol, com 84%, e o restante do céu, 

com 16%. 

Observa-se também que a variação do parâmetro refletância, para os céus 7 e 12, 

traz insignificantes variações percentuais da contribuição da iluminância proveniente 

do céu e do sol. 

 

Tabela 7-43: Percentagens de Iluminâncias provenientes do Céu, do Sol em função dos valores de 
iluminância interna média anual. 

 

Percentagens de Iluminância - Céu/Sol (%) 

Céu lux/Refletância Mínima Média Máxima 
Diferença entre o 

máximo e o mínimo 

3 (encoberto) 

Céu  100 100 100 0 

Sol 0 0 0 0 

7 (parcialmente nublado) 

Céu  59 59 60 1 

Sol 41 41 40 -1 

12 (claro) 

Céu  15 16 16 1 

Sol 85 84 84 -1 
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Assim, pode-se dizer que alterações nas refletâncias, para os céus 7 e 12, não 

contribuirão para alterações significativas nas proporções de iluminância 

provenientes do céu e do sol. Para o céu 3 a contribuição é homogênea, 

independente da refletância, sendo toda ela proveniente do céu. Para o céu 7, 

independente da refletância, a contribuição do céu tem uma parcela de contribuição 

maior do que a contribuição do sol, sendo 60% em média proveniente do céu e 40% 

proveniente do sol. Para o céu 12, independente da refletância, está na contribuição 

do sol a maior influência na disponibilidade de iluminação no ambiente interno, 

sendo 84% em média proveniente do sol e 16% proveniente do céu. 
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8 CONCLUSÃO  

 

Nesta parte do trabalho são apresentadas as conclusões da presente pesquisa. 

Inicialmente são abordados de forma concisa os objetivos dos capítulos e os 

resultados encontrados. Em seguida são apresentadas as conclusões da primeira 

fase do trabalho, de Diagnóstico do cenário real. Em seguida, são apresentadas as 

conclusões da segunda fase do trabalho, de Estudo Paramétrico, onde são expostas 

as conclusões acerca dos parâmetros estudados. Por fim, são apresentadas as 

limitações da pesquisa, as possibilidades futuras de continuidade e as contribuições 

da pesquisa. 

 

8.1 CONCLUSÕES CONCISAS DOS CAPÍTULOS DA PESQUISA 

 

Este trabalho reforça o reconhecimento da necessidade de articulação entre o 

ambiente interno e externo, como forma de dispor os ambientes internos de 

iluminação natural. Para que ocorra tal disponibilidade da iluminação no ambiente 

interno construído, faz-se necessário o planejamento da edificação vinculado ao 

planejamento urbano. Nessa relação reside a certeza de que a malha urbana, vias e 

edificações obstruidoras, constituem-se como elementos de grande influência na 

disponibilidade de iluminação natural no ambiente interno.  A partir desta hipótese, 

foram analisadas as contribuições dos parâmetros da malha urbana, vias e 

edificações obstruidoras, com vistas a qualificar suas características e contribuir para 

a disponibilidade de iluminação natural no ambiente interno. A seguir, são 

apresentados de forma sucinta os objetivos específicos que nortearam esta 

pesquisa e os resultados dos capítulos relativos a cada objetivo.  

O primeiro e segundo objetivo específico foi identificar o uso da iluminação natural 

nas edificações e identificar os fenômenos psicológicos e fisiológicos da iluminação 

natural experimentados pelo ser humano. No primeiro capítulo, comprovou-se a 

importância da iluminação natural, destacando-se a influência psicológica e 

fisiológica no ser humano, bem como seu valor na minimização dos gastos com 

custos como a energia elétrica.  

O terceiro objetivo foi identificar a apropriação da iluminação natural pelas 

edificações ao longo do tempo. Assim o segundo capítulo ratifica o vínculo da 

edificação com as características do meio natural, no qual a busca pela eficiência 
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energética e o conforto ambiental estimulou a valorização da iluminação natural nos 

ambientes internos.  

O quarto objetivo foi identificar e analisar os parâmetros externos influenciadores da 

iluminação natural no ambiente interno e o quinto objetivo foi caracterizar 

disponibilidade da iluminação natural no ambiente interno. Em função desses 

objetivos, o terceiro capítulo foi conduzido fazendo referência à abóbada celeste, 

aos parâmetros da malha urbana, às vias e edificações obstruidoras, todos 

elementos influenciadores da iluminação natural no ambiente interno, bem como os 

métodos de caracterização dessa iluminação natural. Como principais conclusões 

desses capítulos, destacam-se: 

- A importância da abóbada celeste como elemento influenciador na disponibilidade 

de iluminação natural no ambiente interno, mostrando-se como questão de grande 

importância a ser explorada; 

- A possibilidade de uso da ferramenta computacional TropLux para o 

desenvolvimento do trabalho, simulando a iluminação no ambiente interno 

baseando-se nas características dos 15 tipos de céus em função do padrão CIE; 

- A necessidade do vínculo entre o planejamento urbano e o planejamento da 

edificação na garantia da disponibilidade de iluminação natural nos ambientes 

internos. 

- A dependência da disponibilidade de iluminação natural no ambiente interno dos 

parâmetros externos à edificação, destacando-se a malha urbana, vias e edificações 

obstruidoras: largura e orientação das vias, altura e afastamentos das edificações 

obstruidoras, e as características de reflexão das superfícies externas. 

- A possibilidade de caracterização da iluminação natural no ambiente interno por 

meio das UDI, em função das intensidades de iluminância nos intervalos de 

iluminação, o que permite definir se o ambiente é passível somente do uso da luz 

natural, necessita de iluminação complementar, se a iluminação é insuficiente ou 

excessiva. 

O sexto objetivo foi avaliar de que forma as regulamentações urbanas inserem a 

iluminação natural nas suas práticas gerenciadoras do edifício e do espaço urbano. 

Evidenciam-se parâmetros na regulamentação urbana nacional que interferem na 

disponibilidade de iluminação natural no ambiente interno, tais como os 

afastamentos e alturas das edificações obstruidoras, e largura das vias. Tais 

parâmetros, contudo, apresentam-se sem base científica que demonstre a efetiva 
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contribuição na disponibilidade de iluminação natural no ambiente interno. 

Destacam-se, por fim, a negligência quanto à característica da abóbada celeste, a 

orientação das fachadas das edificações e superfícies refletoras externas.  

O capítulo Método de Trabalho compreendeu duas fases. A primeira refere-se ao 

Diagnóstico do cenário real, a segunda ao Estudo paramétrico no novo cenário 

urbano (referente à aplicação do método) dividido em cinco grupos de simulações. 

Essas simulações tiveram como objetivo a confirmação da hipótese deste trabalho: a 

disponibilidade da iluminação natural no ambiente interno de um espaço edificado, 

observadas as características do clima, depende das características da malha 

urbana (vias e edificações obstruidoras), cada parâmetro operando de forma 

diferenciada e com limites de atuação, sendo possível manipulá-los de forma a 

contribuir com a disponibilidade de iluminação natural no ambiente interno. 

Apresentam-se a seguir as conclusões das duas fases do trabalho discriminadas na 

pesquisa. 

 

8.2 CONCLUSÕES SOBRE A PRIMEIRA FASE DO TRABALHO: DIAGNÓSTICO 

DO CENÁRIO REAL 

 

Na análise dos dados obtidos na simulação na primeira fase do trabalho constatou-

se, em função das pequenas diferenças percentuais obtidas entre os cenários real e 

simplificado, a possibilidade da utilização do cenário simplificado na segunda fase do 

trabalho. 

A partir das simulações na primeira fase do trabalho, foram obtidos os céus 3 

(encoberto), 7 (parcialmente nublado) e 12 (claro), como os que apresentam os 

valores mínimo, intermediário e máximo da média anual dos valores de iluminância 

interna, sendo portanto estes três céus os escolhidos para as simulações na 

segunda fase do trabalho. 

 

 

8.3 CONCLUSÕES SOBRE A SEGUNDA FASE DO TRABALHO: ESTUDO 

PARAMÉTRICO 

 

A investigação da disponibilidade de iluminação natural no ambiente interno foi 

realizada por meio de comparações da iluminação natural em um ambiente interno, 
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proveniente de variação dos parâmetros analisados, para três tipos de céus, 3 

(encoberto), 7 (parcialmente nublado) e 12 (claro). Os parâmetros são: largura de 

via, orientação de via, altura das edificações obstruidoras, afastamento das 

edificações obstruidoras, refletância das superfícies externas.  

A variação dos parâmetros baseou-se em dados coletados em uma situação real 

existente no recorte urbano estudado, na cidade de Vitória-ES. Baseou-se também 

nas regulamentações urbanas da cidade, utilizando-se os valores de máxima 

ocupação permitido para as edificações, e nas larguras de vias comumente 

aplicadas. Por fim, os parâmetros estabelecidos com base nos resultados das 

referências na literatura pesquisada.   

Para cada parâmetro são apresentadas a seguir as principais conclusões referentes 

ao ambiente interno: a) aos valores médios anuais de iluminância interna, b) aos 

percentuais de horas do dia enquadrados nos intervalos das UDI e c) aos 

percentuais de iluminância provenientes do Céu e do Sol. 

 

8.3.1 Conclusões sobre o parâmetro largura da via 

 

O parâmetro largura da via foi simulado inicialmente no cenário urbano com largura 

de via de 20m e azimute 130°(via orientada Nordeste – Sudoeste). Posteriormente, 

foram adotadas novas larguras de via (12m, 18m e 26m). A investigação foi 

complementada com simulações também para a largura de via 14m e 16m.  

Sobre os resultados aguardados com as larguras de vias a respeito dos valores 

médios anuais de iluminância no ambiente interno, esperava-se uma correlação em 

que os aumentos nas larguras de vias propiciassem aumentos nos valores de 

iluminância no ambiente interno. As hipóteses foram confirmadas, apresentando-se 

a seguir os resultados obtidos: 

 Para os céus 3, 7 e 12, embora ocorra um aumento dos valores de 

iluminância no ambiente interno em função do aumento da largura de via, 

detectou-se que no intervalo de largura de via, entre 12m e 18m, as taxas de 

aumentos das iluminâncias são cerca de três vezes superiores do que as 

ocorridas no intervalo entre a largura de via de 20m e 26m. 

Sobre os resultados esperados com as larguras de vias a respeito dos percentuais 

de horas do dia enquadrados nos intervalos das UDI, esperava-se que a ampliação 

na largura da via propiciasse ampliações nos percentuais de horas do intervalo 
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caracterizado como suficiente (100≤UDI<500 lx e 500≤UDI<2000 lx). As hipóteses 

foram confirmadas sendo observado:  

 Não obstante tenha ocorrido um aumento de cerca de 116 % na largura de via 

de 12m para 26m, o aumento dos percentuais das UDI no intervalo suficiente 

(500≤UDI<2000 lx) ocorreu em um máximo de 10% para o céu 7, e 5% para o 

céu 12. Para o céu 3, não há percentuais de horas. 

Para os céus 3, 7 e 12, é na largura de via de 26 m que se tem a maior contribuição 

de disponibilidade de iluminação natural. Para o céu 3, 7 e 12, respectivamente 

75%, 76% e 64% compreendem o intervalo suficiente (100≤UDI<500 lx e 

500≤UDI<2000 lx). Onde, para o céu 3 todo esse percentual concentra-se no 

intervalo 100≤UDI e onde o aumento na largura das vias não colabora para a 

existência de percentuais no intervalo  500≤UDI<2000 lx. Para o céu 7 e 12, tem-se 

respectivamente 50% para o céu 7 e apenas 17% para o céu 12, compondo o 

percentual de horas do intervalo suficiente (500≤UDI<2000 lx) e onde aumentos nas 

vias são acompanhados por aumentos dos percentuais de horas nesse intervalo. 

Sobre os resultados esperados das larguras de vias a respeito dos percentuais de 

contribuição da iluminância provenientes do Céu e do Sol no ambiente interno, 

aguardava-se que para o céu 3, a maior contribuição fosse do céu; para o céu 12, 

que a maior contribuição fosse do sol. Os resultados comprovaram a hipótese nas 

seguintes situações: 

 Para os céus 3, 7 e 12, a variação na largura da via não interfere nas 

percentagens de contribuição proveniente do céu e do sol. Para o céu 3, toda 

a contribuição é proveniente do céu. Para o céu 7, está na contribuição do 

céu a maior influência na disponibilidade de iluminação no ambiente interno, 

com 60% proveniente do céu e 40% proveniente do sol. Para o céu 12, está 

na contribuição do sol a maior influência na disponibilidade de iluminação no 

ambiente interno, com 84% proveniente do sol e 16% proveniente do céu.  

 

8.3.2 Conclusões sobre o parâmetro orientação da via 

 

O parâmetro orientação de via foi simulado inicialmente no cenário urbano com via 

orientada Nordeste – Sudoeste, com azimute em 130°. Posteriormente, foram 

adotadas as seguintes orientações de vias: 
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a) Orientação da via Leste – Oeste: com abertura orientada para Norte, e 

abertura orientada para Sul; 

b) Orientação da via Norte – Sul: com abertura orientada para Leste, e abertura 

orientada para Oeste. 

Sobre os resultados aguardados com as orientações das vias a respeito dos valores 

médios anuais de iluminância interna, esperava-se uma relação entre a variação da 

orientação e alterações nos valores de iluminância. Esperava-se que no céu 3 não 

houvesse alteração nas iluminâncias e que no céu 12 ocorressem as maiores 

iluminâncias. Esperava-se também que para os céus 7 e 12, ocorressem as maiores 

proporções de iluminância nas aberturas orientadas para norte e menores valores de 

iluminância nas aberturas orientadas para sul, bem como valores próximos de 

iluminância nas aberturas orientadas para leste e oeste. Os resultados confirmaram 

as hipóteses, observando-se para o céu 3 um comportamento homogêneo da 

iluminação no ambiente interno para todas as orientações de via; já para os céus 7 e 

12, os ambientes internos localizados em vias com abertura orientada para Norte 

contribuem com os maiores potenciais de disponibilidade de iluminação no ambiente 

interno, respectivamente 121% e 501% a mais de iluminância (comparada com a 

orientação de menor potencial, abertura para Sul). 

Sobre os resultados esperados com a orientação das vias a respeito dos percentuais 

de horas do dia enquadrados nos intervalos das UDI, esperava-se que a variação 

das orientações das vias propiciasse alterações no percentual de horas em todos os 

intervalos das UDI. Esperava-se porém que não ocorresse variação nos percentuais 

das UDI para o céu 3, e que para o céu 7 e 12 ocorressem valores percentuais 

próximos entre si para as aberturas para Oeste e Leste. As hipóteses foram 

confirmadas, observando-se que:  

 Para o céu 7 e 12, a modificação na orientação da via acarreta variações nos 

percentuais de horas no intervalo suficiente (500≤UDI<2000 lx), de até 21% 

para o céu 7, e de 20% para o céu 12. Para o intervalo suficiente 

(100≤UDI<500 lx), as alterações são de 26% para o céu 7, e 34% para o céu 

12. 

 Para o céu 7, são nas aberturas orientadas para Oeste e Leste que se tem a 

maior contribuição de disponibilidade de iluminação natural no ambiente 

interno, respectivamente para o céu 7 com cerca de 78% de horas no 

intervalo suficiente (100≤UDI<500 lx e 500≤UDI<2000 lx), e para o céu 12 
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com cerca de 70%. Dos percentuais citados, para o céu 7, 48% fazem parte 

do intervalo (500≤UDI<2000 lx), e para o céu 12 apenas 21%.  

Sobre os resultados esperados das variações das orientações de vias a respeito dos 

percentuais de contribuição de iluminância provenientes do Céu e do Sol no 

ambiente interno, aguardava-se que houvesse alteração somente nos céus 7 e 12. 

As hipóteses foram confirmadas, observando-se o seguinte:  

 Para o céu 3, independente da orientação da via, toda a contribuição da 

iluminação do ambiente interno é proveniente do céu. Para o céu 7, é a 

contribuição do céu a maior colaboradora na composição da iluminação no 

ambiente interno para todas as orientações de aberturas, sendo que para a 

abertura orientada para Sul são obtidos os maiores percentuais de 

contribuição do céu, e menores do sol. Para as aberturas orientadas para 

Oeste, Norte e Leste, a parcela de contribuição do céu é de, respectivamente, 

63%, 56% e 61%. Para o céu 12, é a contribuição do sol a maior colaboradora 

na composição da iluminação no ambiente interno. São nas aberturas para 

Oeste, Norte e Leste, que se obtêm as maiores contribuições do sol, 

respectivamente 82%, 87% e 84%. Somente nas aberturas para Sul obtém-se 

uma contribuição do céu mais elevada do que o sol, respectivamente 57% e 

43%.   

 

8.3.3 Conclusões sobre o parâmetro altura das edificações obstruidoras 

 

O parâmetro altura das edificações obstruidoras foi simulado inicialmente, na 

primeira fase do trabalho, em função das características do cenário urbano com 

altura das edificações obstruidoras de 29m e 37,6m. Posteriormente, foram 

adotadas para as novas simulações as alturas de 9m e 75m. A investigação 

prosseguiu sendo adotadas ainda outras alturas: 20m, 31m, 42m, 53m e 64m. Em 

todos os casos citados anteriormente, a via simulada possui largura de 20m e 

orientação Nordeste – Sudoeste. Depois foram feitas novas simulações, associando 

a altura das edificações obstruidoras às larguras de vias 12m, 18m e 26m.  

Sobre os resultados aguardados com as variações de alturas das edificações 

obstruidoras a respeito dos valores médios anuais de iluminância interna, esperava-

se uma correlação em que os aumentos das alturas das edificações propiciassem 
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reduções nos valores de iluminância. Os resultados confirmaram as hipóteses, 

sendo apresentadas as seguintes observações: 

 Embora para os céus 3, 7 e 12 ocorram reduções na disponibilidade de 

iluminação natural no ambiente interno à medida que se aumenta a altura das 

edificações obstruidoras, constatou-se que aumentos nas alturas das 

edificações obstruidoras no intervalo entre 20m e 42m acarretam taxas 

maiores de redução da iluminância no ambiente interno quando comparadas 

às variações ocorridas dentro do intervalo entre 42m e 75m. 

  Para os céus 3, 7 e 12, aumentos das alturas das edificações obstruidoras no 

intervalo entre 31 e 42 m acarretam as maiores reduções nos percentuais de 

iluminância do ambiente interno. 

 Para os céus 3, 7 e 12, a redução da altura das edificações obstruidoras no 

intervalo entre 9m e 20m não colabora com aumentos significativos para a 

iluminação no ambiente interno.  

 Para os céus 3, 7 e 12, o aumento da altura das edificações obstruidoras nos 

valores superiores a altura de 64m, acarretam menores taxas de redução da 

iluminação no ambiente interno.   

A seguir, são apresentadas as principais conclusões a cerca da associação do 

parâmetro altura das edificações obstruidoras e largura de via. 

 Para os céus 7 e 12, para a largura de via 12m, 18m e 26m, as respectivas 

relações H= 4,4.L, H= 3.L; H= 2L representam os limites de relação entre a 

altura das edificações obstruidoras (H) e largura das vias (L) para que se 

aumentem ou reduzam as taxas de variação da iluminância no ambiente 

interno. Dessa forma, relações inferiores às citadas compreendem um 

intervalo com maiores taxas de decaimento da iluminância do ambiente 

interno, e relações superiores as citadas compreendem menores taxas de 

decaimento da iluminação natural no ambiente interno. Portanto, a atenção 

deve estar voltada para as relações com maiores taxas de decaimento, 

porque são essas as de maior interferência na disponibilidade de iluminação 

no ambiente interno. 

As principais conclusões apresentadas a seguir referem-se às comparações feitas 

em função dos resultados encontrados nas correlações entre altura das edificações 
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obstruidoras e largura de via, satisfazendo ao percentual de horas suficientes das 

UDI (500≤UDI<2000 lx). 

 Para o céu 7, à medida que são aumentadas as larguras de vias (12m, 18m e 

26m) devem ser reduzidas as relações entre a altura e largura de via 

respectivamente, 3,0 2,5 e 2,0. Assim, para que a média anual de iluminância 

interna esteja compreendida dentro dos percentuais de horas do intervalo 

suficiente das UDI (500≤UDI<2000 lx) é preciso que, na adoção de larguras 

de via 12m, 18m e 26m, a altura limite das edificações obstruidoras seja 

respectivamente de 36m, 45m e 52m. 

 Para o céu 12, à medida que são aumentadas as larguras de vias (12m, 

18m), devem ser reduzidas as relações entre a altura e largura de via 

respectivamente, 4,5, 4,0. Assim, para que a média anual de iluminância 

interna esteja compreendida dentro dos percentuais de horas do intervalo 

suficiente é preciso que, para a adoção de larguras de via 12m e 18m, a 

altura limite das edificações obstruidoras seja respectivamente 54m, 72m. 

Para a largura de via de 26m todos as alturas de edificações obstruidoras 

satisfazem o intervalo suficiente. 

Sobre os resultados esperados com a altura das edificações obstruidoras a respeito 

dos percentuais de horas do dia enquadrados nos intervalos das UDI, esperava-se 

uma redução do percentual de horas suficientes (100≤UDI<500 lx e 500≤UDI<2000 

lx). As hipóteses foram confirmadas, sendo observado:  

 Embora para os céus 3, 7 e 12 a variação nas alturas das edificações 

obstruidoras acarrete alterações nos percentuais dos intervalos das UDI, o 

aumento ocorrido na altura é de cerca de 730% (9m para 75m), sendo que 

para o intervalo suficiente (500≤UDI<2000 lx) há um máximo de redução de 

48% para o céu 7, e 13% para o céu 12.  

 Para os céus 3, 7 e 12, o aumento da altura das edificações obstruidoras 

entre 9m e 20m acarretam insignificantes reduções nos percentuais de horas 

no intervalo insuficiente. Assim, considerando a adoção da altura de 20m, em 

detrimento à altura de 9m, não haverá uma queda na disponibilidade de 

iluminação natural no ambiente interno. 

 Para os céus 3, 7 e 12 o aumento na altura das edificações obstruidoras de 

9m para 75m acarreta para o ambiente interno uma redução do percentual de 
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horas no intervalo suficiente (UDI<100 lx e 500≤UDI<2000 lx). Para o céu 3, 

reduz-se em cerca de 22% o percentual de horas do dia no intervalo 

suficiente das UDI (100≤UDI<500 lx), o que representa uma redução de cerca 

de ¼ do percentual de horas do dia (entre 6h e 18h) em um ano que antes 

caracterizava-se como suficiente (UDI<100 lx). Para o céu 7 há uma redução 

de 48% no percentual de horas do intervalo suficiente (500≤UDI<2000 lx), 

representando uma redução pela metade do número de horas do dia (entre 

6h e 18h) em um ano, nesse intervalo. Para o céu 12, a redução é de 13%. 

 Para o céu 3, é na menor altura de edificação obstruidora (9m) que se tem a 

maior contribuição de disponibilidade de iluminação natural, com 80% do 

percentual de horas no intervalo suficiente (100≤UDI<500 lx).  

 Para o céu 7, até o máximo de altura de 31m para edificação obstruidora, 

obtêm-se ambientes internos com até 75% do percentual de horas suficiente 

(100≤UDI<500 lx e 500≤UDI<2000), sendo que  dos 75%, 50% compõe o 

intervalo 500≤UDI<2000, representando assim as melhores oportunidade de 

economia de energia com iluminação artificial.  

 Para o céu 12, é entre a altura de 9m e 20 m que se tem a maior contribuição 

de disponibilidade de iluminação natural, com cerca de 58% compondo o 

intervalo suficiente (100≤UDI<500 lx e 500≤UDI<2000), sendo que dos 58% 

apenas 25% compõem o intervalo suficiente 500≤UDI<2000. 

Sobre os resultados esperados das variações das alturas das edificações a respeito 

dos percentuais de contribuição de iluminância proveniente do Céu e do Sol no 

ambiente interno, aguardava-se que houvesse alteração somente nos céus 7 e 12. 

Os resultados confirmaram as hipóteses, sendo apresentadas as seguintes 

observações: 

 Para o céu 3, independente da altura das edificações obstruidoras, toda a 

contribuição da iluminação do ambiente interno é proveniente do céu. Para o céu 

7, a maior contribuição é do céu com cerca de 63% e 37% do sol. Para o céu 12, 

a maior contribuição é do sol com cerca de 81% e 19% é do céu.  

 

8.3.4 Conclusões sobre o parâmetro afastamento das edificações obstruidoras 

 

O parâmetro afastamento das edificações obstruidoras foi simulado adotando-se 

afastamentos mínimos, com 1,50m como afastamento lateral e 3,0m como 
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afastamento frontal. No afastamento máximo foram adotados 3,0m como 

afastamento lateral e 6,0m como afastamento frontal. 

Sobre os resultados aguardados com o parâmetro afastamento das edificações 

obstruidoras a respeito dos valores médios anuais de iluminância interna, esperava-

se que o menor afastamento acarretasse os menores valores de iluminância e o 

maior afastamento acarretasse os maiores valores de iluminância para os três céus 

3, 7 e 12. As hipóteses foram confirmadas, sendo observado: 

 Embora para o céu 3, 7 e 12, o aumento do afastamento de mínimo para 

máximo ocasione maior disponibilidade de iluminação no ambiente interno, o 

aumento no afastamento foi ampliado em 100% enquanto as ampliações na 

iluminância foram respectivamente de 16%, 15% e 17%. 

Sobre os resultados esperados com os afastamentos a respeito dos percentuais de 

horas do dia enquadrados nos intervalos das UDI, esperava-se que a adoção do 

máximo afastamento propiciasse uma redução do percentual de horas do intervalo 

caracterizado como insuficiente das UDI, bem como ampliações no intervalo 

suficiente. Apresentam-se a seguir as observações: 

 Apesar de para o céus 3, 7 e 12 o aumento do afastamento de mínimo para 

máximo propicia reduções no percentual de horas insuficiente (UDI<100 lx) e 

ampliação do percentual de horas suficiente (500≤UDI<2000 lx), como o 

afastamento máximo corresponde a um aumento em 100% do afastamento 

mínimo, e representa apenas alterações que variam de 0 a 6% nos intervalos 

das UDI; o parâmetro afastamento é considerado sem relevância para a 

melhoria da disponibilidade de iluminação no ambiente interno. 

Sobre os resultados esperados a respeito dos percentuais de contribuição de 

iluminância provenientes do Céu e do Sol no ambiente interno, aguardava-se que 

houvesse alteração somente nos céus 7 e 12. Os resultados mostraram que o 

aumento no afastamento de mínimo para máximo não acarreta variações 

percentuais significativas na contribuição da iluminância proveniente do céu e do sol, 

permanecendo as contribuições do céu e do sol praticamente com a mesma 

composição. A seguir, apresentam-se os resultados; 

 Para o céu 3 toda a contribuição da iluminação é proveniente do céu. Para o 

céu 7, 60% da contribuição da iluminação do ambiente interno é decorrente 

do céu, e 40% do sol. Para o céu 12, a maior contribuição é decorrente do sol 

com 84% e o restante 16% do céu. 
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8.3.5 Conclusões sobre o parâmetro refletância das superfícies externas 

 

O parâmetro refletância das superfícies externas foi simulado para características de 

refletância de cenário urbano caracterizado como refletância média (40% para as 

superfícies verticais e 20% para as superfícies horizontais), refletância mínima (20% 

para as superfícies verticais e 10% para as superfícies horizontais) e refletância 

máxima (60% para as superfícies verticais e 30% para as superfícies horizontais). 

Sobre os resultados aguardados com as refletâncias a respeito dos valores médios 

anuais de iluminância interna, esperava-se que aumentos das refletâncias 

propiciassem aumentos nos valores de iluminância. As hipóteses foram confirmadas, 

sendo observados: 

 Para o céu 3, 7 e 12, o aumento da refletância de mínima para máxima, 

contribui com aumentos na disponibilidade de iluminação natural no ambiente 

interno, com  cerca de 17% no céu 3, 11% no céu 7, e 10% no céu 12. 

Sobre os resultados esperados com as refletâncias a respeito dos percentuais de 

horas do dia enquadrados nos intervalos das UDI, esperava-se que os aumentos 

nos valores de refletância propiciassem uma redução do percentual de horas do 

intervalo caracterizado como insuficiente das UDI, bem como uma ampliação dos 

percentuais de horas do intervalo suficiente. As hipóteses foram confirmadas sendo 

observado:  

 Embora, em função das alterações nas refletâncias de mínima para máxima, 

ocorram variações dos percentuais nos intervalos das UDI (500≤UDI<2000), 

essas variações percentuais podem ser consideradas reduzidas para os céus 

3 e 7, na medida em que esses percentuais sofreram alterações em no 

máximo 3%. Somente para o céu 12 as variações percentuais são maiores, 

chegando a 19%, sendo neste caso, o parâmetro refletância mais relevante 

para o céu 12. 

 Para os céus 3, 7 e 12, apesar de ser reduzida a diferença percentual de 

horas em função da variação na refletância, é na máxima refletância que se 

tem a maior contribuição de disponibilidade de iluminação natural no 

ambiente interno. Para o céu 3, 75% do percentual de horas encontra-se no 

intervalo suficiente (100≤UDI<500 lx). Para o céu 7, 76% do percentual de 

horas encontra-se no intervalo suficiente (100≤UDI<500 lx e 500≤UDI<2000), 
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sendo cerca de 49% pertencente ao intervalo (500≤UDI<2000). Para o céu 

12, 66% do percentual de horas encontra-se no intervalo suficiente 

(100≤UDI<500 lx e 500≤UDI<2000), havendo apenas 23% do percentual de 

horas no intervalo suficiente (500≤UDI<2000). 

Sobre os resultados esperados do aumento das refletâncias a respeito dos 

percentuais de contribuição de iluminância proveniente do Céu e do Sol no ambiente 

interno, aguardava-se que houvesse alteração somente nos céus 7 e 12. As 

hipóteses foram confirmadas, sendo observado: 

 Para o céu 7 e 12, o aumento da refletância de mínima para máxima, não 

contribui para alterações significativas nas proporções de iluminância 

proveniente do céu e do sol. Para o céu 3, independente da refletância, toda a 

contribuição é proveniente do céu. Para o céu 7, independente da refletância, 

a contribuição do céu tem uma parcela de contribuição maior do que a 

contribuição do sol, sendo 60% em média proveniente do céu e 40% 

proveniente do sol. Para o céu 12, independente da refletância, está na 

contribuição do sol a maior influência na disponibilidade de iluminação no 

ambiente interno, sendo 84% em média proveniente do sol e 16% proveniente 

do céu.  

 

8.4 CONCLUSÕES FINAIS 

 

Os resultados obtidos permitiram verificar a influência da malha urbana, vias e 

edificações obstruidoras, na disponibilidade de iluminação natural no ambiente 

interno, bem como no consumo de energia elétrica para iluminação artificial. 

A pequena diferença percentual entre os resultados das simulações entre o cenário 

real e cenário simplificado destaca a possibilidade de aplicação de cenários com 

formas simplificadas nas simulações com a ferramenta computacional TropLux. O 

programa caracteriza-se como adequado na simulação da iluminação no ambiente 

interno, permitindo a construção de um cenário real, modelando as edificações e 

obstruções externas. 

Pode-se citar uma etapa deste trabalho que demandou um empenho suplementar: a 

organização da entrada dos dados no programa TropLux. Isto se deu pelo fato de a 

construção da geometria dos cenários ser feita por intermédio de planos criados em 

quatro vértices. Para tanto, tiveram que ser obedecidos o sentido de digitação dos 
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dados, anti-horário, bem como a perfeita consistência da geometria. Por fim, 

assimiladas as particularidades do programa, houve a extração dos dados, com 

inúmeras combinações e facilidades de interface com o MS-Excel. 

Por fim, as análises dos resultados obtidos nas simulações confirmam a 

necessidade e possibilidade de inserção dos resultados obtidos para cada um dos 

parâmetros investigados nas regulamentações urbanas, contribuindo assim no 

controle da disponibilidade da iluminância natural no ambiente interno. 

 

8.5 LIMITAÇÕES DO TRABALHO E SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

A investigação da contribuição dos parâmetros da malha urbana, vias e edificações 

obstruidoras, na disponibilidade de iluminação natural no ambiente interno, possui 

algumas limitações. Expõem-se assim as limitações do trabalho, bem como são 

sugeridas ações futuras para melhor aplicação deste estudo. 

 As simulações limitam o estudo a uma tipologia de abertura, área, dimensões 

e características do fechamento transparente. Sendo a fachada um elemento 

limite entre o interior e o exterior, esta pode incorporar características 

diferenciadas de aberturas, e elementos de proteção. Assim, podem ser feitas 

variações nessas aberturas e elementos de proteção, com novas 

investigações na disponibilidade de iluminação natural do ambiente interno; 

 As simulações limitam a pesquisa ao estudo do ambiente interno localizado 

no quarto andar, primeiro andar tipo. Podendo também ser feitas 

investigações também para as outras alturas dos ambientes; 

 As simulações foram limitadas a um ambiente interno com características 

definidas quanto às dimensões e superfícies refletoras. Sugere-se a aplicação 

de outras formas para o ambiente, bem como variação nos valores de 

refletância dessas superfícies internas. 

 O estudo se limita a três tipos de céus na segunda fase do trabalho, céu 3 

(encoberto), céu 7 (parcialmente nublado) e céu 12 (claro). A avaliação da 

disponibilidade de iluminação natural no ambiente interno de uma localidade 

limita-se em função da necessidade de caracterização do padrão típico de 

céu desta localidade. Desta forma, um estudo dos dados climáticos da 

localidade, identificando o tipo de céu, permitirá resultados mais próximos da 

localidade investigada.  
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 A avaliação da disponibilidade de iluminação no ambiente interno deu-se em 

função de uma média de iluminância no plano de trabalho. Uma proposta de 

avaliação de outros pontos definidos dentro do ambiente pode ser conduzida 

permitindo maiores análises. 

Uma possibilidade de estudo futuro é a utilização da ferramenta computacional 

TropLux no processo de projeto, investigando os parâmetros da malha urbana, e sua 

contribuição na disponibilidade de iluminação no ambiente interno. Tal atitude 

possibilitará a verificação de uma amplitude maior das características dos 

parâmetros e de um número maior de parâmetros no estudo da disponibilidade de 

iluminação natural no ambiente interno. Uma possibilidade de estudo futuro é a 

investigação de variação dos parâmetros, não de forma isolada, mas associados uns 

aos outros, verificando a relevância dessas associações na disponibilidade de 

iluminação no ambiente interno. 

Outra possibilidade de estudo diz respeito a análise dos efeitos da luminância da 

janela, bem como da possibilidade da ocorrência de ofuscamento no ambiente 

interno.   

Sugere-se também a investigação de variação dos parâmetros também do ambiente 

interno, verificando sua relevância na disponibilidade de iluminação no ambiente 

interno, bem como a aplicação dos resultados nas regulamentações edilícias. Desta 

pesquisa podem-se originar propostas de ampliar o conhecimento também 

observando as contribuições do sol na composição da iluminação do ambiente 

interno, avaliando os ganhos de calor. Isto posto, torna-se conveniente abordar mais 

explicitamente as implicações deste estudo no ensino de arquitetura, notadamente 

no processo de produção do projeto.  

 

8.6 CONTRIBUIÇÕES DO TRABALHO 

 

A pesquisa traz uma contribuição para a iluminação do ambiente interno, prevendo 

por meio da manipulação dos parâmetros investigados o comportamento da 

disponibilidade da iluminação no ambiente interno. Para tanto, uma das 

contribuições da pesquisa no campo da arquitetura é a proposta de qualificação dos 

parâmetros da malha urbana (vias e edificações obstruidoras) em função da 

disponibilidade de iluminação natural no ambiente interno, sendo usados para tanto 

os valores da média anual de iluminância do ambiente interno, os percentuais de 
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horas nos intervalos das UDI, e os percentuais de contribuição do céu e do sol na 

composição da iluminação do ambiente interno. Assim, podem ser observadas as 

contribuições de cada parâmetro na maior disponibilidade de iluminação natural no 

ambiente interno. Além disso, são apresentadas novas contribuições quando se 

relaciona as larguras de via e altura das edificações obstruidoras, e os três céus da 

CIE, identificando-se as taxas de maior ou menor alterações nos valores das 

iluminâncias dos ambientes internos.  

Numa perspectiva mais aplicada, por meio do método científico, será possível 

indicar a relevância de cada parâmetro na contribuição para a disponibilidade de 

iluminação natural no ambiente interno, fornecendo base científica para as 

reformulações das regulamentações urbanas, que poderão ser melhor relacionadas 

com o ambiente interno das edificações.  

Os resultados encontrados que demonstram a relevância dos parâmetros analisados 

foram testados para a cidade de Vitória-ES, em função de um interesse inicial desta 

investigação. Para tanto, para o cenário urbano onde foi aplicada a metodologia, os 

resultados demonstram uma possível inserção no Código de Obras e PDU de 

Vitória: a) A inclusão da relação entre o parâmetro altura das edificações 

obstruidoras e largura de via, de forma a manter as médias anuais de iluminância 

interna dentro do intervalo suficiente das UDI; b) A inclusão de limites nas alturas 

das edificações obstruidoras de forma a evitar grandes decaimentos nos valores das 

médias anuais de iluminância interna; c) A inclusão do parâmetro refletância das 

superfícies do entorno, na medida em que as maiores refletâncias contribuem para o 

aumento dos valores das médias anuais de iluminância interna; d) A inclusão de 

intervalos de largura de via que proporcionam maiores ampliações nas médias 

anuais de iluminância interna; e) A inclusão de maiores afastamentos laterais e 

frontais das edificações obstruidoras, os quais contribuirão para aumento das 

médias anuais de iluminância interna; f) A inclusão do parâmetro orientação de via, a 

qual tem implicação direta nas variações das médias anuais de iluminância interna. 
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RESUMO 
O presente estudo apresenta uma discussão que contempla as regulamentações urbanas e edilícias 

nacionais e a iluminação natural. O objetivo é apontar as abordagens diferenciadas a respeito da iluminação 

natural, pelas regulamentações edilícias e urbanas de capitais brasileiras, analisando seus avanços e 

retrocessos na disponibilidade de iluminação natural no ambiente interno. Parte-se inicialmente da 

caracterização do Plano Diretor Urbano, da Lei de Uso e Ocupação do Solo, bem como do Código de Obras. 

Utilizam-se como objeto da pesquisa regulamentações de algumas capitais brasileiras, discutindo-se os 

parâmetros utilizados por elas relativos à iluminação natural. São observadas as alturas e afastamentos das 

edificações, áreas de aberturas e profundidade dos ambientes. Na conclusão, evidenciam-se como avanços as 

relações entre altura e afastamentos das edificações, bem como a relação entre afastamentos e orientação 

geográfica da edificação. Constatou-se também como avanços a possibilidade de inserção de soluções 

inovadoras de projeto sobre as questões lumínicas e térmicas e a obrigatoriedades quanto ao uso de 

dispositivos de proteção solar em alguns ambientes. Observou-se porém negligência em relação a questões 

como a característica da abóboda celeste, superfícies refletoras externas e internas. 
 

Palavras-chave: regulamentação, edilício, iluminação natural. 

ABSTRACT 
This study presents a discussion about the Brazilian urban and buildings regulations and natural 

lighting. The objective is to reach the different approaches regarding to the natural light inside urban and 

buildings Brazilian capitals regulations, analyzing their improvements and setbacks about their availability of 

natural light in the internal environment. Initially the Urban Master Plan, the Law of Occupation and the Use 

of Land and the Code of Buildings are characterized. The research focused on parameters used in some 

Brazilian capitals related to their natural lighting regulations and laws. The parameters observed are the 

building heights, free areas, windows and the size of building areas. In conclusion, there are improvements 

on relationship between height and removal of buildings and the relationship between removals and building 

geographical orientation. It was also improved the possibility of integration of innovative project solutions 

about light and thermal issues and the obligations regarding to the use of solar protection devices in some 

environments. However there is negligence on issues such as the characteristic of sky light e internal and 

external surfaces reflection. 

  Keywords: regulation, buildings, natural light. 

 
 

1. INTRODUÇÃO 

Regulamentações são dispositivos jurídico-normativos que implicam a obediência, sendo 

empregados no controle e fiscalização, dentre outras abrangências, da edificação e do ambiente urbano, 

espaços cujas regulamentações servem ao esforço do Poder Público para exercer e manter um suficiente 

controle da qualidade. São muitos os pesquisadores que corroboram a contribuição do Poder Público na 
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garantia de condições satisfatórias para a população nos espaços urbanos; Magalhães (2005), por exemplo, 

acredita que o Poder Público local possui posição privilegiada para garantir uma gerência que possibilite o 

efetivo “encontro” entre qualidade e cidade.  

Dentre os objetivos das regulamentações edilícias e urbanas está a melhoria das condições de vida 

oferecidas à população. Para tanto, esses instrumentos regulam diversos aspectos relativos ao conforto do 

ambiente interno, tal como, por exemplo, a iluminação natural. A literatura sobre o assunto tem geralmente 

defendido que para assegurar a iluminação natural no ambiente interno faz-se necessário primeiramente que 

esta possa ser compreendida no planejamento das cidades. A afirmativa é destacada por autores que 

enfatizam a necessidade da iluminação natural ser tratada no planejamento urbano aliada ao planejamento da 

edificação, levando em consideração os recursos naturais existentes. 

Hopkinson et al (1975) recomendam que nos espaços densamente urbanizados, em virtude da 

ocorrência de obstruções pelas edificações vizinhas, sejam tomados cuidados no planejamento da iluminação 

natural. Desta forma, garantir-se-á iluminação natural suficiente aos ambientes internos, prevendo-se para a 

vizinhança possíveis obstruções indesejáveis à iluminação natural. 

Moraes e Scarazzato (2003) ressaltam que o adensamento urbano e a verticalização das edificações 

são aspectos que dificultam o aproveitamento da iluminação natural no espaço urbano, devendo ser 

observados nas regulamentações urbanas. Os pesquisadores também concordam que há a necessidade de 

inserção, na legislação edilícia, das variáveis que dizem respeito aos recursos naturais, no caso em questão a 

iluminação natural, de forma a aproveitar toda a potencialidade da luz do dia.  

Araújo e Cabús (2007), por seu turno, aconselham que sejam levadas em consideração, na definição 

das regulamentações urbanas, as refletâncias médias do entorno, bem como observadas a orientação das 

obstruções. Os autores advertem que os instrumentos legais devem considerar a geometria solar da 

localidade ao orientar as aberturas. 

No Brasil, com a Constituição Federal de 1988, estabeleceu-se a responsabilidade do município pela 

política urbana. O Plano Diretor, instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana, foi 

estabelecido como elemento obrigatório para cidades com população acima de 20 mil habitantes (BRASIL, 

2006).  

As novas formulações dos Planos Diretores Urbanos remeteram à necessidade de tratamento nas 

demais legislações do âmbito municipal, como exemplo a Lei de Uso e Ocupação do Solo e os Códigos de 

Obras. Isto ocorreu pois apesar de cada uma das regulamentações possuir seu âmbito de atuação, na escala 

do urbano e do edifício respectivamente, interagem profundamente entre si. Desta forma não devem ser 

instrumentos desenvolvidos separadamente (MAGALHÃES, p. 3, 2005). 

A política urbana que consta no Plano Diretor deve estabelecer os objetivos que se querem alcançar 

nas diversas regiões do município, bem como as estratégias para alcançá-los (ESTATUTO DA CIDADE, 

2001). Pode-se inferir então que o Plano Diretor é um instrumento regulatório do espaço urbano, com regras 

que tratam dos aspectos urbanos, sociais, econômicos e ambientais. De acordo com a NBR 12286 (1992), 

são atribuições do PDU  

  

 [...] as questões externas às edificações: distribuição, associação e coordenação de 

diferentes tipos de edificação no território Municipal; o parcelamento do solo e a 

distribuição espacial das atividades e funções; estipulam normas sobre a 

configuração, distribuição, associação e coordenação de diferentes tipos de espaços 

abertos, públicos ou privados, bem como regulam o uso desses espaços. (ABNT, 

1992, p. 02.) 

 

Essas características devem dar suporte e condicionar a ocupação do solo, verificando 

potencialidades e possibilidades de análise, de forma a identificar futuras ocupações, problemas e benefícios 

gerados por elas. Conclui-se, assim, que o PDU não deve ser elemento estático, inerte, mas sim um 

instrumento flexível, adaptável às transformações pelas quais a cidade passa.  

No que se refere à Lei de Uso e Ocupação do Solo, trata-se de um instrumento que regulamenta as 

edificações, definindo, entre outras questões, as possibilidades de construções nos diversos lotes da cidade. 

Nela são definidos zoneamentos, ordenando o espaço em função dos seus usos: comércio, indústria, 

residências, setores institucionais, usos mistos, dentre outras categorias (VAZ, ROLNICK, CYMBALISTA, 

2008). 
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A diferença de uma categoria de zoneamento para outra dá-se em função dos valores de adensamento 

dos loteamentos, isto é, do percentual máximo da área dos terrenos possível de ser edificado, número de 

andares de uma edificação e área máxima possível de ser construída. A Lei de Uso e Ocupação do Solo 

aplica sua atenção também em normas técnicas de edificações e inserção no espaço urbano, sendo elas: 

recuos, número de pavimentos, alturas máximas, além de características do seu aspecto interior, como a 

dimensão dos cômodos, insolação e ventilação, etc. (VAZ, ROLNICK, CYMBALISTA, 2008). 

Percebe-se aqui que a Lei de Uso e Ocupação do Solo contribui para a definição de como se dará o 

crescimento da cidade, ao estabelecer seus potenciais construtivos. Ela induz às formas de ocupação do solo, 

ao definir mínimos e máximos na altura e nos afastamentos das edificações dentro dos lotes. Assim, podem 

ser observadas pontuações na regulamentação urbanística relacionadas direta ou indiretamente com a 

disponibilidade de iluminação natural no ambiente interno, como exemplo a altura da edificação e os 

afastamentos das edificações das divisas do lote. Tais parâmetros utilizados nas regulamentações urbanas 

muitas vezes não refletem, contudo, a disponibilidade de iluminação natural nos ambientes internos.  

             No que se refere ao código de obras, este é utilizado pela administração municipal para controlar e 

fiscalizar as edificações, regulamentando seus aspectos técnicos, estruturais, funcionais, de segurança e 

salubridade. O código de obras e edificação é definido pela NBR 12286 como a 

 

Lei municipal que disciplina, dentro dos limites do município, toda e qualquer 

construção, reforma e ampliação de edificações, bem como sua utilização, visando 

ao atendimento de padrões de segurança, higiene, salubridade e conforto. (ABNT, 

1992, p.02.) 

 

A NBR 12286 (ABNT, 1992) dispõe que dentro das questões de salubridade e conforto devem ser 

contemplados os cuidados com a iluminação natural, caracterizados como um dos requisitos primordiais para 

se alcançarem padrões mínimos de habitabilidade. Vale salientar que o Código de Obras, por si só, não 

garante a salubridade e conforto da edificação, visto que estes são influenciados pelo meio externo natural e 

edificado. Dessa forma, como mencionado anteriormente, faz-se necessária a integração entre as 

regulamentações edilícias e urbanas, associando o Código de Obras a outros instrumentos regulatórios 

urbanísticos, dentre eles o PDU e a Lei de Uso e Ocupação do Solo. 

Neste trabalho, por meio da análise dos atributos das regulamentações urbanas e edilícias nacionais e 

pela observação dos parâmetros abordados pelas regulamentações das capitais nacionais, buscou-se apontar 

suas abordagens diferenciadas a respeito da iluminação natural, analisando seus avanços e retrocessos na 

disponibilidade de iluminação natural no ambiente interno. 

 

2. OBJETIVO 

O objetivo deste artigo é apontar as abordagens diferenciadas a respeito da iluminação natural, pelas 

regulamentações edilícias e urbanas de capitais brasileiras, analisando seus avanços e retrocessos na 

disponibilidade de iluminação natural no ambiente interno. Propõe-se também detectar questões passíveis de 

abordagem nestas regulamentações como forma de tratar mais satisfatoriamente a disponibilidade de 

iluminação natural dentro dos compartimentos. 

 

3. MÉTODO 

 O método deste trabalho está dividido nas seguintes etapas: 

1. Caracterização do Plano Diretor Urbano, da Lei de Uso e Ocupação do Solo, bem como do Código 

de Obras. 

2. Estudo das regulamentações urbanas e edilícias de capitais brasileiras, Vitória, Curitiba, Fortaleza, 

Maceió, São Paulo, Florianópolis e Porto Alegre. Estas cidades caracterizam-se como capitais de estados 

brasileiros, distribuindo-se no território brasileiro em diversas latitudes, sendo duas capitais da região 

Nordeste, duas capitais da região Sudeste e três capitais da Região Sul. Também foram escolhidas em função 

de apresentarem pontuações que as diferenciavam das questões comumente abordadas pelas regulamentações 

urbanas e edilícias nacionais. Na análise são descritos e discutidos as abordagens diferenciadas destas 

regulamentações, e que colaboram com a disponibilidade de iluminação natural no ambiente interno. Nas 

regulamentações urbanas são analisadas as alturas e afastamentos das edificações. Nas regulamentações 
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edilícias são analisadas áreas de aberturas e profundidade dos ambientes. Em seguida são apresentados dois 

quadros sinóticos, um relativo à regulamentação urbana, e outro relativo à regulamentação edilícia, com os 

avanços e retrocessos das suas abordagens quanto à iluminação natural. 

 

4. ANÁLISE DE RESULTADOS 

 

4.1. Regulamentações urbanas nacionais 

Na legislação urbanística nacional, dentre os índices comumente existentes, citam-se as exigências 

quanto à altura das edificações e o afastamento frontal, lateral e de fundo. Ignoram-se questões importantes 

como as características climáticas da localidade, latitude, característica de céu, trajetória solar, etc.. No que 

diz respeito à altura das edificações, esta é comumente vinculada à proximidade de morros, visuais e pontos 

de relevância da cidade e cones de aviação, aeródromos e agências de telecomunicações.  

Algumas cidades, como é o caso de Vitória, relacionam a altura da edificação à largura da via, com 

possibilidades de aumento na altura em função de aumentos no recuo (VITÓRIA, 2006). Em outras 

situações, como é o caso de Curitiba, a nova Lei de Zoneamento e Uso do Solo passou a não mais utilizar os 

gabaritos máximos, mas sim o conceito da proporcionalidade e altura das edificações. Dessa forma, torna-se 

possível aumentar a altura das edificações na medida em que se reduz a área construída ao longo dos andares 

(SCHMID, 2008).  

Em outras cidades, como é o caso de Fortaleza, são estabelecidos parâmetros de regulação dos 

recuos e afastamentos entre edificações. As medidas de recuo são dadas em função da verticalização, ou de 

uma porcentagem da altura da edificação. Os afastamentos entre os blocos edificados são determinados em 

função de um valor múltiplo do afastamento lateral (FORTALEZA, 1996). 

Observam-se ainda na regulamentação urbana de Curitiba afastamentos entre edificações 

proporcionais aos limites de altura, bem como a possibilidade de redução do afastamento da divisa em 

função da orientação geográfica da edificação. O objetivo é garantir, tanto para a edificação em si quanto 

para as edificações adjacentes, condições de insolação, iluminação e ventilação natural (CURITIBA, 2000). 

A seguir apresenta-se o quadro sinótico 1 comparando as abordagens diferenciadas da iluminação natural 

pelas diversas regulamentações urbanas das cidades, caracterizando-as como avanços ou retrocessos. 

Quadro 1– Quadro sinótico de comparações entre as regulamentações urbanas de cidades brasileiras. 

 

Cidade 
Altura e afastamento das edificações 

Avanço Retrocesso 

Vitória 
-Relações entre a altura da edificação e largura da via. Possibilidade de 

aumento na altura em função de aumentos no recuo. 

- 

Curitiba 

-Relações entre os afastamentos e alturas das edificações; 

- Relações entre os afastamentos das edificações com relação às divisas e 
a orientação geográfica da edificação. 

Fortaleza 

-Relações entre os recuos e afastamentos entre edificações com relação às 
alturas das edificações. 

-Relações entre os afastamentos entre blocos edificados e seus 

afastamentos laterais. 

Maceió 

- 
São Paulo 

Florianópolis 

Porto Alegre 

 

4.2. Regulamentações edilícias nacionais 

No que diz respeito aos códigos de obras nacionais, as relações mais comumente encontradas que 

interferem na iluminação natural no ambiente interno são as áreas de aberturas em função da área do piso e a 

profundidade do compartimento em função da altura ou largura do ambiente. Da mesma forma que nas 

regulamentações urbanas, também nas regulamentações edilícias as relações muitas vezes não refletem em 

disponibilidade de iluminação natural nos ambientes internos, evidenciando-se o caráter simplificador das 
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relações existentes.  

Também são ignoradas, assim como na regulamentação urbana, questões importantes como as 

características climáticas da localidade, a característica da abóboda celeste e trajetória solar, entre outros. 

Também não foi observada a integração do Código de Obras com o entorno construído: a malha urbana e as 

edificações obstruidoras. Tal observação confirma a falta de conexão entre as variáveis presentes nas 

regulamentações edilícias e urbanas. 

No que diz respeito às características das aberturas, observam-se pontuações com relação as suas 

áreas mínimas. Estas são comumente estipuladas em função da área do piso do compartimento, não havendo 

limite para a área máxima da abertura.  

Algumas variações foram constatadas, por exemplo em São Paulo, onde a área de abertura para 

insolação em ambientes de permanência prolongada e não prolongada é determinada respectivamente em 

15% e 10% de área do piso do compartimento (LEDER, 2007).  

Em Florianópolis, foram constatadas duas situações diferenciadas: na primeira, cita-se que o 

dimensionamento das áreas de aberturas de um compartimento voltado para outro compartimento é feito em 

função do somatório das duas áreas dos compartimentos; a segunda diz respeito à possibilidade de inserção 

de solução inovadora como solução de projeto, uma forma de satisfazer a iluminação e a ventilação do 

compartimento, desde que haja comprovação de forma gráfica e clara do desempenho do novo sistema 

adotado (FLORIANÓPOLIS, 2000).  

Também em Porto Alegre foram constatadas duas situações diferenciadas. A primeira diz respeito 

às áreas máximas de aberturas, no caso de aberturas zenitais. A segunda diz respeito à exigência de proteção 

térmica e luminosa em vãos localizados em compartimentos principais com área superior a 40% da área da 

parede em que o vão está localizado, sendo no caso de dormitórios uma obrigatoriedade (PORTO ALEGRE, 

1992). 

No que diz respeito à profundidade do ambiente, constatou-se que a relação mais presente nos 

códigos diz respeito à vinculação da profundidade máxima do compartimento a um valor múltiplo do pé-

direito ou da largura do compartimento. Algumas variações foram encontradas. Constatou-se uma redução 

do valor múltiplo do pé-direito, quando da ocorrência de aberturas voltadas para áreas cobertas, como é o 

caso de Florianópolis (FLORIANÓPOLIS, 2000).  

A seguir apresenta-se o quadro sinótico 2 comparando as abordagens diferenciadas da iluminação 

natural pelas diversas regulamentações edilícias das cidades estudadas, caracterizando-as como avanços ou 

retrocessos. 

Quadro 2– Quadro sinótico de comparações entre as regulamentações edilícias de cidades brasileiras. 

 

Cidade 
Áreas de abertura Profundidade dos ambientes 

Avanço Retrocesso Avanço Retrocesso 

Vitória 

- 

 

 

-Área de abertura 

estipulada em função 

das áreas do piso do 

compartimento.  

 

-Relações entre a 

profundidade 

máxima do 
compartimento e 

um valor múltiplo 

do pé-direito ou da 

largura do 

compartimento. 

- 

Curitiba 

Fortaleza 

Maceió 

São Paulo 

Florianópolis 

-Aplicação de  

soluções inovadoras 

de projeto, com 

comprovação gráfica 
do desempenho. 

-Área de abertura de 
um compartimento 

voltado para outro 

compartimento é 

função do somatório 
das duas áreas dos 

compartimentos. 

-Há reduções no 
valor múltiplo do 

pé-direito nos casos 

de aberturas 

voltadas para áreas 
cobertas. 

Porto Alegre 

-Áreas máximas para 

aberturas zenitais. 

 -Necessidade de 

proteção térmica e 
luminosa nos casos 

de áreas de aberturas 

superiores a 40% da 

- - 
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área de parede, para 

compartimentos, e 

obrigatória em 
dormitórios. 

 

Vale salientar que mesmo com este panorama atual das regulamentações edilícias e urbanas 

nacionais elaborou-se a cerca de 12 anos o chamado “Modelo para Código de Obras”. Este se caracterizava 

por um “modelo” que visava auxiliar os municípios na elaboração e reformulação dos seus códigos de obras. 

O objetivo era dar suporte no processo de elaboração e revisão dos códigos de obras nacionais, com 

abordagens relativas à eficiência energética e ao conforto ambiental, dentre elas a iluminação natural.  

Este modelo foi elaborado em 1997 pelo Núcleo do Meio Ambiente do IBAM, Instituto Brasileiro de 

Administração Municipal, em convênio com a ELETROBRÁS, através do PROCEL, Programa Nacional de 

Conservação de Energia (BAHIA, 1997).  

Citam-se a seguir suas abordagens que possuem relação com a iluminação natural e insolação: 

1. Recomenda a proteção solar das fachadas por meio de dispositivos externos à fachada; 

2. Recomenda a inserção da iluminação natural nos compartimentos internos, como também a 

garantia de um nível adequado de iluminação. 

3. Recomenda assegurar iluminação natural para os compartimentos por intermédio de 

afastamentos mínimos para os quais as aberturas dos cômodos poderão abrir; 

4. Restringe o comprimento da edificação em função do alcance da iluminação natural, 

estipulando para isto um comprimento em função da altura do ponto mais alto do vão de 

iluminação do compartimento. 

5. Recomenda, ao se utilizar os poços de iluminação e ventilação, a adoção de uma relação entre a 

altura e a largura do poço em função da trajetória solar, além do uso de cores claras. 

6. Vincula o cálculo da área de abertura para iluminação e ventilação em função de fração da área 

do piso.  

Observa-se que o Modelo apresenta um avanço quando reconhece as questões climáticas, dentre elas 

a trajetória solar da localidade. Outro avanço diz respeito à necessidade de comprovação da qualidade 

lumínica dos compartimentos, recomendando níveis adequados de iluminação natural, ou restringindo o 

comprimento do compartimento em função do alcance da iluminação natural. 

Por outro lado ainda encontram-se limites neste modelo. Pode-se citar o não estabelecimento dos 

níveis de desempenho da iluminação natural dos compartimentos. Também não são levadas em consideração 

as características das superfícies refletoras dos compartimentos, bem como as relações com o entorno, malha 

urbana e edificações obstruidoras. 

 

5. CONCLUSÕES 

 

A partir dos dados levantados é possível verificar avanços nas regulamentações urbanas que propiciam 

disponibilidade de iluminação natural no ambiente interno das edificações. Isto é constatado nas relações 

existentes entre os afastamentos das edificações e suas alturas. À medida que se aumenta a largura das vias é 

possível o aumento da altura das edificações. Da mesma forma, à medida que se diminui os afastamentos, 

são diminuídas as alturas das edificações. Esta situação possibilita garantir acesso à iluminação natural para 

as duas situações. Também são observados avanços quando da inserção de relações entre afastamentos e 

orientação geográfica. Isto evidencia a aplicação das variáveis climáticas, como exemplo as características da 

trajetória solar, nas regulamentações. 

Nas regulamentações edilícias verificam-se como avanços a possibilidade de inserção de soluções 

inovadoras de projeto sobre as questões lumínicas e térmicas, obrigatoriedade no uso de proteções térmicas e 

lumínicas e restrições nas profundidades dos ambientes. Estas questões interferirão de forma positiva na 

disponibilidade de iluminação natural no ambiente interno.  

            Como retrocesso, o estudo constata de uma forma geral nas regulamentações nacionais, edilícias e 

urbanas, negligência de questões importantes como a característica da abóboda celeste, a orientação das 

fachadas das edificações, as superfícies refletoras externas e as superfícies refletoras internas dos ambientes, 

o desempenho lumínico do ambiente, dentre outros.  

            Observou-se também que não há relações entre as variáveis presentes nas regulamentações edilícias 



224 

 

com as variáveis presentes nas regulamentações urbanas. Constatou-se que as regulamentações edilícias 

nacionais, de uma forma geral, aplicam-se de uma forma igualitária a todos os espaços da cidade, sem 

distinção quanto à malha urbana, características das edificações obstruidoras ou fachadas.  

Face ao cenário apresentado das regulamentações edilícias e urbanas, corrobora-se a necessidade de 

interligação entre as regulamentações na garantia do acesso à iluminação natural nos ambientes internos.  
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Abstract: This study deals with the natural light in the internal room. The objective is to 

reach those variables that influence the availability of natural light in the internal room, as 

a way to reduce its waste.  Initially is made the identification of daylight criteria by 

several authors. The internal and external variables that influence the internal light 

availability are identified. In conclusion it was identified that those variables are: 

characteristics of the overcrowding buildings, buildings height, gaps and reflecting areas, 

characteristics of openings, area and devices of shadow, the room reflecting surfaces and 

its depth. Copyright © 2009 CBEE/ABEE 

 

Keywords: daylight, internal room, energy efficiency. 
 

Resumo: Esse estudo contempla a iluminação natural no ambiente interno. O objetivo é 

apontar as variáveis que influenciam na disponibilidade de iluminação natural no 

ambiente interno como forma de melhor aproveitamento deste recurso natural e menores 

consumos de energia elétrica com iluminação artificial. Parte-se inicialmente da 

identificação dos critérios de iluminação natural por diversos autores.  São identificadas 

as variáveis internas e externas à edificação influenciadoras da disponibilidade 

iluminação no ambiente interno. Conclui-se que as variáveis são: características das 

edificações obstruidoras, altura, afastamentos e superfícies refletoras, características das 

aberturas, área e dispositivos sombreadores, profundidade e características das 

superfícies refletoras do ambiente.  

 

Palavras Chaves: iluminação natural, ambiente interno, eficiência energética. 
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1 INTRODUÇÃO 

Desde o início da humanidade a luz natural é a melhor 

resposta visual para o ser humano, sob a qual ele 

desempenha as mais diversas atividades. Dentre os 

sentidos humanos, a visão é o mais desenvolvido, 

estando presente em praticamente todas as atividades 

exercidas no âmbito da comunicação e da interação 

social. 

São muitas as razões para se utilizar a iluminação 

natural, dentre as quais pode-se citar a sua não-

constância.  Para o THERMIE ENERGY RESEARCH 

GROUP (1994), a iluminação natural é valorizada pelas 

pessoas em função de sua variedade.  Pode-se dizer que 

mailto:acl.vix@terra.com.br
mailto:lmgazzaneo@uol.com.br
mailto:r.cabus@ctec.ufal.br
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a luz natural traz dinâmica ao espaço por ela iluminado, 

com o surgimento de sombreamentos, variações nas 

cores, nos reflexos e nos valores de iluminância. Isto é 

decorrente da variação das características da luz natural 

ao longo dos horários do dia, das estações do ano, das 

condições do céu e das características do ambiente 

externo. 

Muitos autores justificam o uso da luz natural pelo 

valor que ela agrega ao espaço arquitetônico. Robbins 

(1986) e Reinhart (2002) enfatizam seus benefícios 

citando-a como elemento de concepção arquitetônica. 

Assaf e Pereira (2003) também ressaltam que a 

iluminação natural é elemento de expressão 

arquitetônica ao criar atmosferas nos ambientes 

internos. 

Robbins (1986) e Dubois (2006) mencionam que a 

iluminação natural traz benefícios em função dos 

menores consumos de energia. De acordo Oakley et al. 

(2000), uma maior utilização da luz natural nas 

edificações pode propiciar de 20% a 30% na economia 

de eletricidade, comparado ao total da construção. 

Dessa forma a iluminação natural substitui 

parcialmente as fontes de energia artificial, combatendo 

o desperdício de energia elétrica com iluminação 

artificial.  

Assim, o objetivo do trabalho é levantar e discutir as  

variáveis da malha urbana, da fachada e do ambiente 

interno, que influenciam na disponibilidade de 

iluminação natural no ambiente interno. Este recurso 

natural, incorporado ao planejamento urbano e ao 

planejamento da edificação implicará em menores 

consumos de energia elétrica com iluminação artificial, 

e que por sua vez interferem no combate ao desperdício 

de energia elétrica.  

2 PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO DA 
ILUMINAÇÃO NATURAL NO 
AMBIENTE INTERNO 

A iluminação natural em um ambiente interno deve 

permitir a realização de atividades segundo certos 

padrões de adequação. Para Hopkinson (1975), um 

ambiente bem iluminado deve permitir que a tarefa 

visual seja cumprida com facilidade, sem esforços de 

caráter visual. O autor cita duas recomendações para o 

ambiente interno: garantir iluminação suficiente para a 

realização das tarefas com rapidez e sem erro, e garantir 

um ambiente visual agradável. A IESNA, Illuminating 

Engineering Society of North America, (2001, apud 

Park et al., 2003) ratifica esse posicionamento. Para ela 

desempenho visual diz respeito à perfeita realização de 

uma atividade visual, observadas a rapidez e precisão 

na realização da atividade. 

Também Assaf e Pereira (2003) confirmam que a 

iluminação em um ambiente interno deve permitir a 

realização das atividades humanas em condições de 

bem-estar e produtividade. Oral et al. (2004) confirmam 

que os níveis de iluminação devem ser determinados 

em função da atividade do ambientes. Para o autor, a 

iluminação em um ambiente interno deve proporcionar 

conforto visual, garantindo valores e limites para os 

níveis de iluminação. Moeck (1998) e Reinhart (2005) 

adotam critérios para a iluminação natural no ambiente 

interno. Os autores concordam que ela deve ser 

caracterizada pela distribuição igualitária da luz natural, 

controle do ofuscamento e da luz solar direta, com 

recomendações para o uso de proteções solares.  

Moeck (1998), ao recomendar os critérios de 

desempenho da iluminação natural para os ambientes 

internos, divide-os em quantitativos e qualitativos. Os 

critérios quantitativos dizem respeito a: a) iluminância 

horizontal e vertical, b) Fator de Luz do Dia (FLD), c) 

iluminância média no plano de trabalho, d) relações 

com o uso da iluminação elétrica, e) proteções quanto à 

luz solar direta e à radiação solar, f) sistema de 

transmissão de luz eficiente, g) transmissão da luz em 

função do ângulo de incidência e do horário, h) limites 

máximos da quantidade de luz nos planos de trabalho, 

i) luminância da fonte e j) luminância nas proximidades 

dos monitores. Os critérios qualitativos dizem respeito 

a: a) distribuição da luz natural, b) uniformidade, b) 

ofuscamento, c) proporções das luminâncias, d) 

direção, direcionalidade e difusão da luz natural; 

e)sombras, f) reflexos e g) vista para o exterior.  

Para Reinhart (2005) a iluminação natural em um 

ambiente interno deve obedecer aos seguintes critérios:  

 Adequada e suficiente; 

 Aceitável, eficaz e útil; e 

 Bem distribuída e equilibrada. 

O autor considera que “adequado e suficiente” diz 

respeito a um nível mínimo de iluminação natural 

dentro do ambiente nas diversas épocas do ano. A 

iluminação aceitável, eficaz e útil diz respeito à 

satisfação do usuário no ambiente interno, devendo 

para tanto ocorrer o conforto visual por meio do 

controle do ofuscamento e do controle da luz natural 

direta. Para isso, o autor sugere o uso de dispositivos de 

sombreamento. Como iluminação bem distribuída e 

equilibrada, o autor faz referência a níveis igualitários 

de iluminação natural no ambiente interno.  

3 VARIÁVEIS QUE INFLUENCIAM NA 
DISPONIBILIDADE DE 
ILUMINAÇÃO NATURAL NO 
AMBIENTE INTERNO 

As pesquisas mais recentes têm demonstrado que para 

que ocorra  a garantia de inclusão da iluminação natural 

nos ambientes internos das edificações, é preciso 

primeiramente que a iluminação natural possa ser 

compreendida no planejamento das cidades, 

vinculando-se o planejamento urbano ao planejamento 

da edificação. Diversas são as pesquisas que 

demonstram a dependência da disponibilidade de 

iluminação natural no ambiente interno de variáveis 

externas e internas à edificação. 

Capeluto (2003) classifica como variáveis do ambiente 

interno a profundidade do ambiente, pé-direito, 

características das superfícies refletoras internas, além 

das características das aberturas como orientação, 
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forma e tamanho, bem como as propriedades óticas dos 

vidros. No que diz respeito aos fatores externos citam-

se os obstáculos externos, como as edificações vizinhas 

e as árvores. Oral et al. (2004) classificam as variáveis 

que se relacionam com a iluminação natural no 

ambiente interno em dois grupos: do ambiente externo 

(a radiação solar e a condição de iluminação externa) e 

do ambiente edificado (variáveis do entorno, da 

edificação, do ambiente, e dos elementos do edifício). 

No que diz respeito ao entorno, as variáveis são a 

dimensão e orientação dos obstáculos externos 

(topografia, edifícios e outros), a radiação solar e as 

características de reflexão das superfícies externas. No 

que diz respeito ao edifício, as variáveis são orientação 

e formato da construção e posicionamento da edificação 

em relação às demais edificações. No que diz respeito 

ao ambiente interno, as variáveis são a posição e 

orientação do ambiente interno na edificação, suas 

dimensões, formato e características de reflexão das 

superfícies internas. Li et al. (2006) citam como fatores 

internos influenciadores da disponibilidade de 

iluminação natural no ambiente interno as 

características das aberturas quanto às dimensões e 

localização, acrescentando também características do 

ambiente interno como o formato, a profundidade e as 

características de suas superfícies refletoras. Como 

fatores externos, cita as alturas e afastamento entre as 

edificações, bem como as características de reflexão das 

superfícies externas. Também Muller et al. (1997, apud 

LEDER, 2007) determinam as variáveis que interferem 

na iluminação natural no ambiente interno: entorno, 

forma e tamanho da edificação; no ambiente interno: 

profundidade, pé-direito e coeficiente de reflexão das 

superfícies internas; abertura: orientação, 

dimensionamento, posicionamento e detalhes, 

coeficiente de transmissão do vidro, características de 

proteção contra a radiação solar. 

Para Unver (2008) as variáveis que interferem na 

disponibilidade de iluminação natural no interior são as 

características do nível de iluminação do ambiente 

externo, sendo aí identificadas as características do céu. 

No que diz respeito às obstruções o autor identifica suas 

localizações, dimensões e características das superfícies 

refletoras. Quanto ao ambiente interno citam-se: 

orientação e dimensões do ambiente interno, 

características das superfícies refletoras. Para as 

aberturas identificam-se sua orientação, dimensão e 

características do vidro à passagem da luz.  

3.1 Entorno 

A literatura tem confirmado que as características da 

geometria urbana que definem o entorno são elementos 

de grande influência na disponibilidade de iluminação 

natural no ambiente interno. Hopkison et al. (1975) 

citam que espaços densamente urbanizados, em virtude 

da ocorrência de obstruções causadas pelas edificações 

vizinhas, necessitam de um maior cuidado no que diz 

respeito ao planejamento da iluminação natural. Moraes 

e Scarazzato (2003) citam que adensamento urbano e a 

verticalização das edificações são questões que 

dificultam o aproveitamento da iluminação natural no 

espaço urbano, devendo ser observadas nas 

regulamentações urbanas.  

Também para o THERMIE ENERGY RESEARCH 

GROUP (1994) a quantidade de iluminação natural em 

um ambiente interno é dependente das características 

do seu entorno, dentre eles as obstruções e as 

características das superfícies refletoras. Littlefair 

(1988; 2001), Capeluto (2003) e Rattia, Bakerb e 

Steemersb (2004) também confirmam que, dentre as 

variáveis da geometria urbana que se relacionam com a 

disponibilidade de iluminação natural no ambiente 

interno estão as obstruções. 

3.2 Formato do ambiente interno 

Estudos já evidenciam restrições na profundidade dos 

compartimentos como forma de garantir 

disponibilidade de iluminação natural no ambiente 

interno. De acordo com Iwashita (1999), quando as 

áreas internas às edificações são menores, ocasionam-se 

menores profundidades aos ambientes, ocasionando um 

melhor aproveitamento da luz natural. O autor traz 

como exemplo as edificações mais estreitas, com 

iluminação proveniente das laterais. O´Connor et al. 

(1997) limitam a profundidade do ambiente em função 

da atuação da iluminação natural. Assim uma abertura 

lateral terá a profundidade do ambiente interno em no 

máximo 1,5 vezes a altura da janela. Reinhart (2005) 

considera que um local é passível de iluminação natural 

quando se caracteriza com uma profundidade entre 1 a 

2 vezes a altura da janela. De acordo com o autor o tipo 

de vidro empregado, bem como o valor de iluminância 

estipulado para o ambiente também são elementos 

influenciadores da profundidade máxima que o 

ambiente pode vir a ter. 

Outros autores determinam a profundidade do 

compartimento em função de limites determinados 

dentro do ambiente, caracterizando estas áreas como 

passíveis do aproveitamento da iluminação natural. 

Dessa forma, Ratti et al. (2005)  empregam os conceitos 

de “zona passiva” e “zona não-passiva”. Para os 

autores, a zona passiva diz respeito às partes da 

edificação nas quais é possível o aproveitamento, 

dentre outros aspectos, da iluminação natural; o restante 

das áreas é considerado como área não-passiva. Os 

autores consideram então como zona passiva a área que 

se localiza no perímetro da edificação com 

profundidade de no máximo seis metros, ou até duas 

vezes a altura do pé direito.  

De acordo com Marsh (2005), a “Part L of the Building 

Regulations England and Wales” adota as chamadas 

“áreas de perímetro”, que, assim como a “zona 

passiva”, caracterizam uma área na edificação passível 

do aproveitamento da iluminação natural. Tais áreas 

localizam-se a uma distância de até seis metros da 

abertura. 
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3.3 Aberturas 

Dentre as funções das aberturas, ressalta-se a passagem 

da iluminação natural, seja ela a luz direta do sol, a luz 

difusa do céu ou a luz refletida pelo solo ou, ainda, pelo 

entorno construído.  Para Li et al. (2006), as janelas são 

as aberturas essencialmente utilizadas nos edifícios para 

permitir a admissão da luz natural nos ambientes 

internos. Baker et al. (1993) caracterizam as janelas 

como aberturas de uma edificação em que, por meio da 

inter-relação entre o ambiente interno e externo, torna-

se possível dispor, dentre outros elementos, iluminação 

natural proveniente da lateral para o ambiente interno.  

A iluminação natural que penetra por uma abertura 

atingindo o ambiente interno caracteriza-se pela sua 

não-uniformidade. Robbins (1986) e Baker et al. (1993) 

citam que a luz natural, ao atravessar o envelope da 

edificação por meio de uma abertura, sofre variação na 

sua quantidade a partir dessa abertura, diminuindo 

rapidamente o nível de intensidade da luz à medida que 

se afasta da abertura. Baker et al. (1993) assumem que 

as janelas podem ser caracterizadas, dentre outros 

parâmetros, pela posição, orientação e tamanho da 

abertura, podendo ainda receber elementos 

controladores. 

Para Koenigsberger et al. (1997, apud LEDER, 2007), a 

projeção de uma abertura deve atentar para seu tamanho 

e orientação, as características do vidro empregado e as 

características dos dispositivos de proteção solar, sejam 

eles internos ou externos. Pode-se inferir daí que no 

projeto de uma abertura devem ser levadas em 

consideração características como orientação e posição, 

dimensões e características físicas dos fechamentos 

transparentes e características dos dispositivos de 

sombreamento. 

3.4 Superficies Refletoras 

São muitos os autores que confirmam a importância das 

características das superfícies refletoras externas 

(superfícies verticais das edificações e superfícies do 

solo), bem como das superfícies refletoras internas ao 

ambiente (superfícies do piso, teto e parede) na 

disponibilidade de iluminação natural de um ambiente 

interno. Lam (1986) refere o controle da reflexão como 

um dos princípios mais importantes para a utilização da 

luz solar. No que se refere às reflexões externas, 

Tregenza (1995) enfatiza que a luz natural refletida nas 

superfícies das edificações externas, bem como do solo, 

é um elemento de grande contribuição na iluminação 

natural de um ambiente interno. Para Li et al. (2006) a 

luz natural refletida pode ser considerada como a 

principal fonte de iluminação nos ambientes internos 

das edificações residenciais multipavimentos. 

De acordo com Araújo e Cabús (2007) em trabalho 

realizado para clima tropical úmido, é grande a 

contribuição da luz refletida para a iluminação dos 

ambientes internos, devendo ser dada atenção às 

refletâncias médias do entorno. No que se refere às 

reflexões no ambiente interno, Oral et al. (2004) citam 

que é grande a importância das características das 

superfícies de reflexão de um ambiente interno como 

fonte de iluminação desse ambiente. O autor caracteriza 

estas superfícies como “fontes de luz secundária”. 

 

3.5 Dispositivos arquitetônicos 

Dotar as janelas de dispositivos arquitetônicos de 

proteção solar significa proteger essas aberturas e o 

ambiente interno, controlando, dentre outros, os níveis 

de iluminação natural no ambiente interno. Para 

Reinhart (2005), o emprego de dispositivos de 

sombreamento é quase uma obrigatoriedade nos 

ambientes, quando se deseja o conforto visual. Frota 

(2004) caracteriza os dispositivos arquitetônicos 

inseridos nas fachadas das edificações, como sistemas 

de proteção solar, utilizados para controle da incidência 

solar, da temperatura, bem como da intensidade 

luminosa (FROTA, 2004).  

De acordo com Baker et al. (1993), os dispositivos 

arquitetônicos são capazes de alterar efeitos da 

iluminação natural provenientes de uma janela em um 

ambiente interno. Os autores citam como exemplo um 

beiral, caracterizado como um dispositivo horizontal 

saliente da fachada, colocado acima de uma janela; o 

beiral protege as áreas internas dentro da edificação e 

próximas às aberturas, obstruindo os ângulos solares 

com alta radiação solar direta. Esse tipo de dispositivo 

proporcionará um menor nível de luz no ambiente 

interno. Sua utilização nas orientações leste ou oeste, 

em função da trajetória solar, não resultará em 

sombreamentos no início da manhã ou final da tarde. 

Bittencourt e Didoné (2006) investigaram o 

desempenho de proteções solares com brises mistos 

(horizontais e verticais com diferentes larguras) na 

iluminação natural de ambiente internos. Os autores 

concluíram que tais anteparos diminuem o contraste de 

luminosidade e aumentam a uniformidade luminosa no 

espaço interno. Concluíram também que eles 

funcionam como fonte de luz secundária, refletindo 

parte da radiação solar para o ambiente interno. 

 

4 CONCLUSÃO 

O estudo demonstrou que para que ocorra a inclusão da 

iluminação natural nos ambientes internos das 

edificações, é necessário o vínculo entre o 

planejamento urbano e o planejamento da edificação, o 

que por sua vez foi confirmado pelas respostas dos 

estudos de vários autores. Estes identificaram variáveis 

do meio urbano (externas à edificação) e variáveis da 

edificação influenciadoras da disponibilidade de 

iluminação natural no ambiente interno. 

Conclui-se que a iluminação natural no ambiente 

interno deve permitir a realização das atividades visuais 

com produtividade, permitindo a precisão da tarefa e o 

bem-estar dos usuários do espaço. Para isso, o controle 

dos valores e dos níveis de iluminação é fundamental.  

Conclui-se que as variáveis externas e internas à 

edificação devem ser levadas em consideração na 

avaliação da disponibilidade de iluminação natural no 
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ambiente interno. Assim, na discussão sobre as 

variáveis da malha urbana influenciadoras da 

iluminação natural no ambiente interno destaca-se as  

características das edificações obstruidoras, altura, 

afastamentos entre si e superfícies refletoras verticais ( 

das edificações obstruidoras) e das características das 

superfícies refletoras do piso. No que diz respeito à 

fachada destaca-se as  características das aberturas 

quanto à área e dispositivos sombreadores. Quanto ao 

ambiente interno destaca-se as características das 

superfícies refletoras e profundidade do ambiente 

interno. 

Face ao cenario apresentado infere-se a necessidade de 

incorporação das variáveis que interferem na 

disponibilidade de iluminação no ambiente interno, nas 

fases de planejamento urbano e planejamento da 

edificação. A utilização deste recurso natural tornará o 

ambiente interno mais eficiente para sua utilização, 

demandando menores consumos de energia elétrica 

para iluminação artificial.  
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REFLETÂNCIA DAS OBSTRUÇÕES: UM ESTUDO DA DISPONIBILIDADE DE 
ILUMINAÇÃO NATURAL DO AMBIENTE INTERNO30 

 

Andréa Coelho Laranja, Luiz Manoel Cavalcanti Gazzaneo, Ricardo Carvalho Cabús 

 

Resumo 

Este estudo contempla a iluminação natural no ambiente interno. O objetivo é 
analisar a influência da refletância da malha urbana, vias e edificações obstruidoras, 
na disponibilidade de iluminação natural no ambiente interno, como forma de melhor 
aproveitamento deste recurso natural e menor consumo de energia elétrica com 
iluminação artificial. A análise foi realizada por meio da comparação dos valores 
médios anuais de iluminância interna no plano de trabalho gerados através de 
simulação na ferramenta computacional TropLux, com os intervalos de valores das 
UDI (Useful Daylight Illuminances). A simulação foi feita em um ambiente de 
geometria retangular inserido em um cenário urbano na cidade de Vitória de latitude 
20° 19' S, utilizando três tipos de céus padrões da CIE. A partir da análise dos 
resultados, constatou-se que a variação na refletância das edificações obstruidoras 
acarreta alteração na disponibilidade de iluminação natural no ambiente interno, em 
que o aumento da refletância de mínima para a máxima ocasionou acréscimos na 
iluminância interna de até 9% para o céu 3, e 6% para o céu 7 e 12. Constata-se 
também que o aumento na refletância propiciou acréscimos de até 19%, para o céu 
12, nos percentuais de horas sem necessidade de iluminação artificial. 

Palavras-chave: iluminação natural, refletância, eficiência energética. 

 

REFLECTANCE OF THE OBSTRUCTIONS: A STUDY OF THE IN THE 
AVAILABILITY OF DAYLIGHT  INDOORS 

Abstract 

This study contemplates daylight indoors. The objective is to analyse the influence in 
the reflectance on the city grid, roads and  obstructing buildings, in the availability of  
daylight indoors, as a way of the best use of this natural resource and less 
comsumption of electric energy with artificial lighting. The analysis was performed 
through means of comparison of the medium annual values of internal illuminance in 
the work plain generated through the simulation in the computational tool TropLux, 
with intervals of the UDI values (Useful Daylight Illuminances). The simulation was 
performed in a rectangular geometry environment inserted in an urban scenario in 
the city of Vitória of latitude 20° 19' S, using  three kinds of standards skies from the 
CIE.  From the analysis of the results, it was noted that the variation in the 
reflectance of the obstructing buildings causes adjustment  in the availability of 
daylight indoors, when the increase of the reflectance from minimum to maximum 
caused increases in the  internal illuminance up to 9% to the sky 3, and 6% to the sky 
7 and 12. It was also noticed that the increase in the reflectance provided increases 
up to 19%, to the sky 12, in the percentages of hours without the necessity of artificial 
lighting. 

                                                 
30
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Key-words: daylight , reflectance, energetic efficiency. 

 

Introdução 

De acordo com a literatura, confirma-se que as características da geometria 
urbana que definem o entorno são elementos de grande influência na disponibilidade 
de iluminação natural no ambiente interno. Segundo o THERMIE ENERGY 
RESEARCH GROUP (1994), a quantidade de iluminação natural em um ambiente 
interno é dependente das características do seu entorno. Littlefair (1988; 2001), 
Capeluto (2003), Unver et al. (2003) e Rattia, Bakerb e Steemersb (2004) enfatizam 
que, dentre as variáveis da geometria urbana que se relacionam com a 
disponibilidade de iluminação natural no ambiente interno, estão as obstruções. 
Brandão e Alucci (2005) completam que a influência das obstruções do entorno 
pode acarretar grandes gastos com iluminação artificial, podendo acrescer em até 
31% no gasto de energia total da edificação. 

Dentre os parâmetros do entorno influenciadores da disponibilidade de 
iluminação natural no ambiente interno, pode ser citada a refletância das edificações 
obstruidoras e vias.  

A importância das superfícies refletoras externas na disponibilidade de 
iluminação natural de um ambiente interno é demonstrada por diversos autores. De 
acordo com Hopkinson et al (1975) e Lam (1986) a luz natural refletida nas 
superfícies das edificações do entorno é um elemento de grande contribuição da 
iluminação natural do ambiente interno. Li et al (2006) enfatizam que a luz natural 
refletida pode ser considerada como a principal fonte de iluminação nos ambientes 
internos das edificações residenciais multipavimentos. 

Tregenza (1995) e Cabús (2002, 2005) acrescentam também a contribuição 
do solo, como contribuição à luz refletida nas superfícies das edificações externas.  
Hopkinson et al (1975) citam que esta reflexão da luz no solo contribui na iluminação 
total no ambiente interno na medida em que aumenta a iluminação no teto e 
consequentemente da componente refletida interior. Sobre a componente refletida 
Hopkinson et al (1975) completam que essa é função também da altura do sol e do 
ângulo de incidência dos raios solares na fachada, em que quanto maior a altura do 
sol, menor será a iluminação na fachada.  

Para outros autores a quantidade de iluminação natural em um ambiente 
interno também é dependente das características das superfícies refletoras 
(THERMIE ENERGY RESEARCH GROUP ,1994; LI et al. 2006).  NG e Wong (2004) 
também concordam com a importância da capacidade de reflexão do material. Os 
autores destacam que em condições urbanas densas, a luz refletida tem um papel 
muito importante como contribuição para a iluminação natural, sendo que esta 
contribuição irá depender da capacidade de reflexão do material e de como estas 
superfícies são iluminadas. 

Robbins (1986) adverte porém que, quando as superfícies verticais 
caracterizam-se como obstruções que bloqueiam mais de 50% do campo de visão, e 
se caracterizam com refletâncias superiores a 60%, estas superfícies podem ser 
consideradas como ofuscante. 

Pereira et al (2008) obtiveram como resultados de estudos por meio de 
simulação computacional, em uma condição de céu real, uma contribuição do 
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entorno  com uma média de 26% em relação à abóboda celeste, onde o mínimo é 
de cerca de 15,4% e o máximo chega à 37%. Também Cabús (2002) em seus 
estudos, demonstrou que a contribuição da luz refletida para a iluminação natural no 
ambiente interno pode variar de 10 a 40%, onde os maiores valores ocorrem quando 
da existência da luz solar direta no piso. 

Desta forma, considerando o referencial comentado anteriormente e com 
base na hipótese de que a disponibilidade da iluminação natural no ambiente 
interno, observadas as características do clima, depende, dentre outros, das 
características do entorno construído, o objetivo deste trabalho é analisar a 
influência da refletância das vias e edificações obstruidoras na disponibilidade de 
iluminação natural no ambiente interno. 

 

1 Método de trabalho 

Este trabalho analisa a influência da refletância das vias e edificações 
obstruidoras na disponibilidade de iluminação natural no ambiente interno, onde os 
resultados das simulações são obtidos por meio de simulação computacional no 
programa TropLux. Esta análise é realizada em duas fases.  

A primeira fase caracteriza-se pelo Diagnóstico do Cenário Real, em que são 
feitas simulações no TropLux para os 15 tipos de céus definidos pela CIE. Por meio 
das simulações obtem-se uma média anual dos valores de iluminância interna do 
ambiente interno para todos os 15 céus, nos quais são identificados três tipos de 
céus. Estes três céus correspondem ao valor mínimo, ao valor intermediário e ao 
valor máximo dos valores de iluminância interna encontrados nas simulações, 
obedecendo respectivamente a um céu encoberto (céu 1 a 5), um céu parcialmente 
nublado (6 a 10) e um céu claro (11 a 15).Os três céus são então empregados nas 
simulações da segunda fase do trabalho. 

A segunda fase do trabalho caracteriza-se pela Avaliação Paramétrica onde 
são feitas também simulações com o programa TropLux, variando-se a refletância 
das vias e edificações obstruidoras. Os resultados dessas simulações são 
analisados utilizando como referência os intervalos de valores das UDI (Useful 
Daylight Illuminances) (NABIL e MARDALJEVIC, 2006). 

 

1.1Programa de simulação TropLux 

O TropLux permite a simulação das características da iluminação natural em 
ambiente interno, sendo possível configurar o céu da localidade em que se insere o 
ambiente por meio da proposta da CIE (CABÚS, 2006). O TropLux se baseia em três 
conceitos: o método Monte Carlo, o Método do Raio Traçado e o conceito de 
coeficientes de luz natural (CABÚS, 2005). Cabús (2005, p. 241) explica que o 
Método Monte Carlo é baseado na premissa de que “[...] se a probabilidade de 
ocorrência de cada evento separado é conhecida, então é possível determinar a 
probabilidade com que a seqüência completa de eventos irá ocorrer”. No que diz 
respeito ao Método do Raio Traçado, Cabús (2005) esclarece que ele possibilita 
trabalhar com geometrias complexas, o qual consiste na técnica em que os raios de 
luz (retas) incidirão sobre as superfícies (interceptando os planos) e, por sua vez, 
serão refletidos em direções que podem ser calculadas. Quanto ao coeficiente de luz 
natural, de acordo com Cabús (2005), os coeficientes de luz propostos por Tregenza 
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e Waters (1983) fazem a relação da iluminância de uma dada superfície em função 
de uma determinada subdivisão do céu. Também utilizam a iluminância normal num 
plano desobstruído em função dessa mesma subdivisão. No caso do TropLux, são 
utilizados dois tipos de subdivisão: a proposta pela CIE para o cálculo da 
componente refletida, que divide o céu em 145 partes, e, para o cálculo da 
componente direta, uma subdivisão com 5.221 partes, que traz melhorias na 
precisão dos resultados em função do tamanho angular do sol (CABÚS, 2005). 

 

1.2 Avaliação da disponibilidade de iluminação natural no ambiente interno 

Neste trabalho, a disponibilidade de iluminação natural no ambiente interno é 
caracterizada pelas intensidades de iluminância no ambiente interno, 
proporcionando assim a realização das atividades dentro dos compartimentos. 
Adotaram-se as UDI, propostas por Nabil e Mardaljevic (2006) como forma de 
avaliação da disponibilidade de iluminação natural no ambiente interno, em que 
valores menores que 100 lx  são considerados insuficientes, valores no intervalo 
entre 100 e 500 lx caracterizam-se como suficientes, mas com necessidade de 
iluminação complementar, valores no intervalo suficiente estão entre 500 e 2000 lx, e 
valores caracterizados como excessivos são  maiores que 2000 lx. 

 

1.3 Dias e horários das simulações 

As simulações na primeira e segunda fase do trabalho serão feitas para 
todos os dias do ano e em 13 horários do dia, nos períodos da manhã e da tarde, a 
cada hora entre 6h e 18h. Desta forma será possível avaliar a variação do 
comportamento da luz natural ao longo dos dias do ano. 

 

1.4 Características do ambiente interno adotado 

As simulações serão realizadas para um modelo do ambiente interno, 
podendo ser quarto ou sala, caracterizado por ambiente de uso prolongado em 
edificação residencial multipavimento. A adoção de algumas características do 
modelo foi organizada em função das características encontradas nos códigos de 
obras de Vitória. Foi adotado um pé-direito de 2,60 m, largura de 2,60 m e 
comprimento de 3,85 m. As refletâncias internas adotadas foram para piso 0,2, para 
as paredes 0,5 e para o teto 0,85. O modelo analisado possui abertura na fachada, 
centralizada na parede, voltada para noroeste. Esta abertura é composta de vidro 
liso transparente, com área de abertura de 1,25 m², largura de 1,14 m e altura de 
1,10 m, correspondente a uma proporção de 1/8 da área do piso do compartimento, 
em função do Código de Obras de Vitória (VITÓRIA, 1998). 

 

1.5 Pontos de medição no ambiente interno 

Observando-se a tipologia padrão das edificações residenciais 
multipavimentos em um cenário urbano na cidade de Vitória, utilizou-se como padrão 
o estudo do primeiro pavimento tipo, que habitualmente localiza-se no quarto andar. 
Foram então adotados 25 pontos de medição no ambiente interno a uma altura de 
75 cm do piso do quarto andar. Por fim, utilizou-se a média dos valores de 



235 
 

iluminância encontrados nestes pontos de medição, a partir da qual são realizadas 
as análises da disponibilidade de iluminação natural no ambiente interno. 

 

1.6 Características das edificações obstruidoras 

Adotaram-se as alturas de 29 m e 37,6 m das edificações obstruidoras em 
função das características das edificações do cenário urbano estudado. Também foi 
adotada a largura da via (rua + passeio) de 20 m com orientação nordeste/sudoeste 
(Figura 1).  

  

Figura 1: Imagens em 3D e vista superior das edificações obstruidoras e ambiente interno analisado, 
geradas pelo TropLux.  
Fonte: Autora. 

 

Na característica de reflexão das superfícies é preciso atribuir a estas 
superfícies um valor que represente a realidade das suas características de reflexão. 
Em função disso, utilizando como referência o trabalho desenvolvido por Nikiforiadis 
e Pitts (2003) e Araújo e Cabús (2007), adotaram-se valores médios que 
caracterizassem de forma satisfatória, o mais próximo da realidade, a capacidade de 
reflexão das superfícies externas verticais e horizontais (vias). Desta forma para a 
realização das características de reflexão dos fechamentos verticais opacos do 
recorte urbano, foram utilizados como referência o trabalho desenvolvido por Ng 
(2001) o qual encontra como refletância média dos fechamentos opacos o valor de 
40%, e do trabalho desenvolvido por Leder et al (2007) que encontra como 
coeficiente de reflexão médio o valor de 43%. Desta forma como refletância média 
das superfícies verticais adotou-se a refletância de 40% e nas superfícies horizontais 
a refletância de 20%. 

Para a determinação dos valores de refletância máxima e mínima, serão 
adotados valores extremos, porém próximos da realidade. Para os valores máximos 
nas superfícies refletoras adotaram-se valores em função de Robbins (1986) o qual 
considera que, para as superfícies verticais, com obstruções que bloqueiam mais de 
50% do campo de visão, valores de refletâncias superiores a 60% podem ser 
consideradas ofuscamento. Desta forma como refletância máxima das superfícies 
verticais adotou-se a refletância de 60% e nas superfícies horizontais a refletância 
de 30%. 

Para os valores mínimos nas superfícies refletoras adotaram-se valores em 
função de Ng (2005) e Compagnon (2004) os quais utilizam coeficiente de 
refletância de 20% para as superfícies do entorno; ou mesmo Littlefair (2001) que 
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adotou coeficiente de refletância para o piso de 10% e para as fachadas de 22%. 
Desta forma como refletância mínima das superfícies verticais adotou-se a 
refletância de 20% e nas superfícies horizontais a refletância de 10%. 

 

2 Análises de resultados 

Procurou-se analisar a interferência da refletância das edificações 
obstruidoras na disponibilidade de iluminação natural no ambiente interno. Os 
resultados das simulações permitiram no ambiente interno: a) a análise dos valores 
médios anuais de iluminância interna no plano de trabalho; b) a análise dos 
percentuais de horas do dia enquadrados nos intervalos das UDI; c) a análise dos 
percentuais de iluminância provenientes do céu e do sol. 

Na análise dos valores médios anuais de iluminância interna, pretendeu-se 
avaliar: a) contribuições da refletância para alteração dos valores de iluminância; b) 
existência de proporções entre a variação dos valores de refletância e os valores de 
iluminância; c) tendências a um limite de interferência da refletância, na iluminância.   

Na análise dos percentuais de horas do dia enquadrados nos intervalos das 
UDI pretendeu-se analisar: a) os percentuais de horas do dia que permanecem 
dentro da faixa suficiente das UDI, bem como estas variações percentuais; b) como 
se comportam as variações do percentual de horas do dia que permanecem dentro 
da faixa suficiente das UDI, mas que necessitam de iluminação complementar; c) os 
percentuais de horas do dia caracterizados como iluminação excessiva; d) os 
percentuais de horas do dia caracterizados como iluminação insuficiente.  

Na análise dos percentuais de iluminância provenientes do céu e do sol, 
pretendeu-se avaliar esses percentuais de contribuição e suas variações. 

 

2.1 Análises dos resultados da primeira fase: Diagnóstico do cenário real 

A partir das simulações na primeira fase do trabalho, obtiveram-se os céus 
3, 7 e 12 como os que apresentaram os valores mínimo, intermediário e máximo da 
média anual dos valores de iluminância interna, sendo, portanto estes três céus os 
escolhidos para a simulação na segunda fase do trabalho. 

 

2.2 Análises dos resultados da segunda fase: Avaliação paramétrica 

 

2.2.1 Média anual de iluminância interna 

A Tabela 1 apresenta os valores da média anual de iluminância interna em 
função do tipo de céu e da refletância das superfícies verticais e horizontais 
externas. Os resultados mostram que a variação da refletância contribuiu para 
alterações nos valores de média anual de iluminância interna no interior do ambiente 
em todos os céus. 
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Tabela 1: Valor da média anual de iluminância interna em função do tipo de céu e da refletância das 
superfícies. 

Iluminância Interna (lx) 

Céu - Refletância Mínima Média Máxima 

3 (encoberto) 175 188 206 

7 (parcialmente nublado) 690 724 771 

12 (claro) 1242 1293 1368 

Fonte: Autora 

 

A Tabela 2 expõe as diferenças percentuais de iluminância ao comparar a 
refletância mínima e média, bem como a média e a máxima refletância. Os 
resultados mostram que a variação da refletância teve suas maiores diferenças 
percentuais no céu 3 e a menor diferença percentual no céu 12. Observa-se porém 
que, estas diferenças percentuais são pequenas entre os céus 3, 7 e 12. 

Observa-se também que, para o céu 3,7 e 12, embora ocorram diferenças 
percentuais nos valores de iluminância entre a refletância mínima e média, e a 
refletância média e máxima, essas diferenças percentuais podem ser consideradas 
insignificantes quando comparadas entre si. 

 

Tabela 2: Porcentagem de variação da média anual de iluminância interna em função do tipo de céu e 
da refletância das superfícies. 

Iluminância interna 

Céu -  Refletância Mínima ( %) Média (%) Máxima (%) 

3 (encoberto) - 8 9 

7 (parcialmente nublado) - 5 6 

12 (claro) - 4 6 

Fonte: Autora 

 

2.2.2 Percentual de horas dos dias do ano em função das UDI 

A Tabela 3 mostra o comportamento dos percentuais de horas no intervalo 
caracterizado como insuficiente, isto é, menor que 100 lx. Os dados mostram que 
para o céu 3, 7 e 12, à medida que são aumentadas as refletâncias das superfícies, 
há reduções nos percentuais de horas do dia dentro desse intervalo. Essas 
alterações são menores no céu 7, com cerca de 1 % de alteração. No caso do céu 
12 as variações percentuais de horas são maiores, com redução de cerca de 7% nas 
porcentagens de horas nesse intervalo. Desta forma conclui-se que a adoção de 
maiores refletâncias contribui para a minimização de horas no intervalo de valores 
insuficiente das UDI, sendo esta contribuição mais significativa para o céu 12. 
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Tabela 3: Percentual de horas dentro do intervalo de valores insuficiente das UDI, em função do tipo 
de céu e refletância das superfícies externas. 

Intervalo de valores insuficiente 

UDI<100 

Céu - Refletância 
Mínima 

(%) 
Média 

(%) 
Máxima 

(%) 
Diferença entre a 

máxima e a mínima (%) 

3 (encoberto) 28 26 25 -3 
7 (parcialmente  

 nublado) 17 16 16 -1 
12(claro) 20 16 13 -7 

Fonte: Autora 

 

A Tabela 4 apresenta os resultados da simulação compreendidos no 
intervalo de valores das UDI entre 100 e 500, o qual necessita de iluminação 
complementar. Os dados mostram que para o céu 3 à medida que se aumenta a 
refletância das superfícies há também aumentos percentuais de horas do dia dentro 
do intervalo suficiente das UDI (100<=UDI<500), os quais necessitam de iluminação 
complementar. Para o céu 7 e 12 o comportamento é inverso, à medida que se 
aumenta a refletância há reduções nos percentuais de horas do dia neste intervalo. 
Observa-se também que a menor diferença percentual entre a mínima e a máxima 
refletância está no céu 3 e 7. A maior diferença percentual ocorre no céu 12, em que 
a redução é de cerca de 12% da quantidade de horas nesse intervalo.  

Conclui-se com esta análise que para o céu 7 e 12, à medida que há 
aumentos nos valores de refletância, diminui-se o percentual de horas que se 
encontra nesse intervalo. Essa redução ocorre na medida em que este percentual de 
redução extrapola o intervalo (100<=UDI<500) compondo agora o novo intervalo de 
valores (500<=UDI<2000). Enfatiza-se que este aumento nos valores de refletância 
ocorre mais do que no céu 3 (encoberto), em função da influência da luz solar 
refletida.  

 

Tabela 4: Percentual de horas dentro do intervalo de valores suficiente das UDI, em função do tipo de 
céu e refletância das superfícies externas. 

Intervalo de valores suficientes das UDI 

100<=UDI<500 

Céu - Refletância 
Mínima 

(%) 
Média 

(%) 
Máxima 

(%) 

Diferença entre 
 a máxima e  
a mínima (%) 

3 (encoberto) 72 74 75 3 

7 (parcialmente nublado) 30 28 27 -3 

12(claro) 55 49 43 -12 

Fonte: Autora 

 

Na tabela 5 os dados mostram que a refletância influencia na variação das 
porcentagens das horas do dia que permanecem dentro do intervalo suficiente das 
UDI (500<=UDI<2000), para o céu 7 e 12. Os dados mostram que para o céu 3, não 
há porcentagens de horas neste intervalo de valores. Para o céu 7 e 12 à medida 
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que se aumentam as refletâncias das superfícies também  são observados 
acréscimos de horas dentro deste intervalo de valor.  

Ressalta-se que no céu 7 o aumento na refletância acarretou pequenas 
variações percentuais de horas nesse intervalo suficientes das UDI, com aumento de 
cerca de 3% do percentual de horas.  

No céu 12 ocorreu a maior diferença percentual entre a mínima e a máxima 
refletância, com um aumento percentual de cerca de 19% das horas que passam a 
fazer parte do intervalo de valores suficiente das UDI.   

 

Tabela 5: Percentual de horas dentro do intervalo de valores suficiente das UDI, em função do tipo de 
céu e refletância das superfícies externas. 

 

Intervalo de valores suficientes das UDI 

500<=UDI<2000 

Céu - Refletância 
Mínima 

(%) 
Média 

(%) 
Máxima 

(%) 

Diferença entre  
A máxima e  

a mínima (%) 

3 (encoberto) 0 0 0 0 

7 (parcialmente nublado) 46 48 49 3 

12(claro) 4 15 23 19 

Fonte: Autora 

 

A tabela 6 mostra o comportamento dos percentuais de horas no intervalo 
caracterizado como excessivo, isto é, maiores ou igual a 2000 lx. Os dados mostram 
que para o céu 3, não há porcentagens de horas neste intervalo de valores. No céu 
7 o aumento nos valores de refletância contribuiu para pequena alteração nas 
porcentagens de horas nesse intervalo, com 1% de diferença entre a refletância 
mínima e máxima. Para o céu 12 a variação na refletância não ocasionou variação 
no percentual de horas.  

Conclui-se que aumentos nos valores de refletância para o céu 7 não 
colaboram com aumentos significativos das porcentagens de horas no intervalo 
caracterizado como excessivo. Da mesma forma, à medida que se reduz a 
refletância das superfícies também não há reduções significativas nas porcentagens 
de horas nesse intervalo. 

 

Tabela 6: Percentual de horas dentro do intervalo de valores excessivo das UDI, em função do tipo de 
céu e refletância das superfícies externas. 

Intervalo de valores excessivo 

UDI >=2000 

Céu - Refletância 
Mínima 

(%) 
Média 

(%) 
Máxima 

(%) 

Diferença entre  
a máxima e  
a mínima(%) 

3 (encoberto) 0 0 0 0 

7 (parcialmente nublado) 7 8 8 1 

12(claro) 20 20 20 0 

Fonte: Autora 
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2.2.3 Iluminância provenientes do Céu e do Sol, no ambiente interno; 

A tabela 7 apresenta a contribuição para a média anual da  iluminância 
interna proveniente do Céu e do Sol, para o Céu 3, 7 e 12, em função da variação 
das refletâncias.  

No que diz respeito às contribuições do céu e do sol, para cada um dos céus 
investigados, observa-se que, para o céu 3, 100% de toda a iluminância é 
proveniente do céu. Para o céu 7 a iluminância interna é composta de uma 
contribuição proveniente de 60% do céu e 40% do sol. Para o céu 12 a iluminância 
interna é composta de uma contribuição proveniente em sua maior parte do sol, com 
84%, e o restante do céu, com 16%. 

Para o céu 7 e 12 o aumento no valor da refletância, de mínima para 
máxima, acarretou insignificantes variações nos percentuais de contribuição de 
iluminância proveniente do céu e do sol. Desta forma pode-se concluir que 
alterações nas características das refletâncias das superfícies externas pouco 
contribuirão para alterações nas contribuições de iluminância proveniente do céu e 
do sol. 

 

Tabela 7: Porcentagens de Iluminâncias provenientes do Céu e do Sol em função dos valores de 
iluminância interna média anual 

Porcentagens de Iluminância - Céu/Sol 

Céu - Refletância 
Mínima 

(%) 
Média 
(%) 

Máxima 
(%) 

3 (encoberto) 

Céu 100 100 100 

Sol 0 0 0 

7 (parcialmente nublado) 

Céu 59 59 60 

Sol 41 41 40 

12 (claro) 

Céu 15 16 16 

Sol 85 84 84 

Fonte: Autora 

 

3. Conclusões 

A partir dos resultados obtidos, foi possível verificar a influência da 
refletância das edificações obstruidoras e vias na disponibilidade de iluminação 
natural no ambiente interno. As variações dos valores de refletâncias mínimas para 
máxima ocasionam aumentos nos valores de iluminância no ambiente interno para o 
céu 3, 7 e 12, os quais contribuirão para maior disponibilidade de iluminação natural 
no ambiente interno e redução dos gastos com iluminação artificial. 

O aumento no valor da refletância, também ocasiona variações nos 
percentuais de horas nos intervalos das UDI. Para o intervalo insuficiente a redução 
mais significativa ocorre no céu 12. Para o intervalo suficiente das UDI, 
500<=UDI<2000, o aumento da refletância ocasiona aumento significativo nos 
percentuais de horas para o céu 12. Esses resultados demonstram a contribuição do 
aumento da refletância na minimização das horas que necessitam de iluminação 
artificial. 
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Constataram-se também, para os céus investigados, diferentes relações na 
contribuição para a iluminância, provenientes do céu e do sol. Este resultado indica 
a necessidade de proteções nas aberturas em situações de céu claro onde a maior 
parte da contribuição é proveniente do sol. 

Por fim conclui-se que a refletância das edificações obstruidoras se mostra 
eficaz no controle da iluminância no ambiente interno. Os resultados obtidos nas 
simulações confirmam a necessidade de considerar a refletância das edificações 
obstruidoras e vias, nos instrumentos legais de controle do desenho urbano, de 
forma a garantir as iluminâncias adequadas no ambiente interno, bem como na 
redução dos gastos com energia elétrica para iluminação artificial. 

No que se refere às limitações pode-se dizer que as simulações limitam o 
estudo a uma tipologia de abertura, área, dimensões e características do 
fechamento transparente, bem como a um ambiente interno com características 
definidas quanto às dimensões e superfícies refletoras. As simulações também 
limitam a pesquisa ao estudo do ambiente interno localizado no quarto andar, 
primeiro andar tipo, bem como a três tipos de céus na segunda fase do trabalho. 

Como perspectiva de continuidade do estudo pode-se estabelecer outros 
pontos no plano de trabalho dentro do ambiente, o que permitirá maiores análises, 
bem como a investigação em andares inferiores e superiores ao estudado. Os 
resultados desta investigação podem ser também associados a outros parâmetros 
urbanos e da edificação, verificando a relevância destas associações na 
disponibilidade de iluminação natural no ambiente interno. 
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INTERFERÊNCIAS DA LARGURA DAS VIAS NA DISPONIBILIDADE DE 
ILUMINAÇÃO NATURAL DO AMBIENTE INTERNO31 

Andréa Coelho Laranja, Luiz Manoel Cavalcanti Gazzaneo, Ricardo Carvalho Cabús 

Resumo 

Este estudo contempla a iluminação natural no ambiente interno. O objetivo é 
analisar a influência da largura das vias, na disponibilidade de iluminação natural no 
ambiente interno, como forma de melhor aproveitamento deste recurso natural e 
menor consumo de energia elétrica com iluminação artificial. A análise foi realizada 
por meio da comparação dos valores médios anuais de iluminância interna no plano 
de trabalho gerados através de simulação na ferramenta computacional TropLux, 
com os intervalos de valores das UDI (Useful Daylight Illuminances). A simulação foi 
feita em um ambiente de geometria retangular inserido em um cenário urbano na 
cidade de Vitória de latitude 20° 19' S, utilizando três tipos de céus padrões da CIE. 
A partir da análise dos resultados, constatou-se que diferentes intervalos de larguras 
de vias interferem de forma diferencia na variação da iluminância no ambiente 
interno. Constatou-se que o aumento da largura, no intervalo entre 12 m para 18m 
acarreta maiores alterações na disponibilidade de iluminação natural no ambiente 
interno, respectivamente 22%, 25% e 28% para o céu 3, 7 e 12. No intervalo de 
largura de via entre 20 m e 26 m, a variação é respectivamente de 9%, 8% e 7% 
para o céu 3, 7 e 12. Constatou-se também que o aumento na largura de via de 12 
m para 26 m ocasionou aumento nos percentuais de horas sem necessidade de 
iluminação artificial, respectivamente 10% de aumento no céu 7, e 5% de aumento 
no céu 12. 

Palavras-chave: iluminação natural, largura de via, eficiência energética. 

Abstract 

The current research examines the daylight indoors. The goal is to analyze the 
influence of routes width, on the availability of indoor daylight as a strategy for 
reducing energy consumption and improve the use of daylight. The analysis was 
developed comparing the average global illumination, output by the simulation 
software (TropLux), having as a parameter the UDI values. The simulation was done 
in an environment of rectangular geometry inserted into the urban setting of Vitoria 
latitude 20 ° 19 'S, using three different standards of CIE sky. The results show that 
the differences on the variation of width on the routes interfere on the availability of 
daylight indoor. It was noted that the increase on the width, in the ranges between 12 
m to 18m occurs more alterations on the availability of daylight indoor , respectively  
22%, 25% and 28% to the sky 3, 7 and 12. In the range of route width between 20 m 
and  26 m, the range is respectively of 9%, 8% and 7% to the sky  3, 7 and 12. It was 
also noted that the increase in the width of the route from 12 m to 26 m caused 
increase in the percentage of hours without necessity of artificial illumination, 
respectively 10% of increase in the sky 7, and 5% of increase in the sky12. 

                                                 
31

 Artigo aceito, a ser publicado na Revista Labor & Engenho, n.3, LaborE, FEC-Unicamp Local: São Paulo. 

2009 
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Keys-words: daylight, route width, energetic efficiency. 

Introdução 

São muitas as razões para se utilizar a iluminação natural no ambiente interno. 
Robbins (1986) e Dubois (2006) mencionam que, dentre os motivos, a iluminação 
natural traz benefícios em função dos menores consumos de energia. De acordo 
com Oakley et al. (2000), uma maior utilização da luz natural nas edificações pode 
propiciar de 20% a 30% na economia de eletricidade, comparado ao total da 
construção.  

A literatura, porém, tem confirmado que as características da geometria urbana que 
definem o entorno são elementos de grande influência na disponibilidade de 
iluminação natural no ambiente interno. Segundo o THERMIE ENERGY RESEARCH 
GROUP (1994), a quantidade de iluminação natural em um ambiente interno é 
dependente das características do seu entorno. Nikiforiadis e Pitts (2003) contestam 
a avaliação de trabalhos que analisam a iluminação natural e que não levam em 
consideração o entorno.  

Dentre os parâmetros do entorno influenciadores da disponibilidade de iluminação 
natural no ambiente interno, pode ser citada a largura das vias. Algumas pesquisas 
mostram também as relações entre a altura das edificações obstruidoras e a largura 
da via com o acesso a iluminação natural para o ambiente interno, onde se 
destacam os estudos de NG (2005), Kruger e Suga (2007), Araújo e Cabús (2007). 
Araújo e Cabús (2007) completam que o uso desta relação facilita a aplicação em 
outras dimensões de cânions urbanos. Também Oliveira e Romero (2006) 
evidenciam que na conformação da malha urbana é preciso observar a relação entre 
a altura da edificação e a largura da via. Para o autor esta relação poderá acarretar 
situações com grandes fachadas expostas a grande radiação solar direta.  

Desta forma, considerando o referencial comentado anteriormente e com base na 
hipótese de que a disponibilidade da iluminação natural no ambiente interno, 
observadas as características do clima, depende, dentre outros, das características 
do entorno construído, o objetivo deste trabalho é analisar a influência da largura 
das vias na disponibilidade de iluminação natural no ambiente interno. 

1 Método de trabalho 

Este trabalho analisa a influência da largura das vias na disponibilidade de 
iluminação natural no ambiente interno, onde os resultados das simulações são 
obtidos por meio de simulação computacional no programa TropLux. Esta análise é 
realizada em duas fases. 

A primeira fase caracteriza-se pelo Diagnóstico do Cenário Real, em que são feitas 
simulações no TropLux para os 15 tipos de céus definidos pela CIE. Por meio das 
simulações obtem-se uma média anual dos valores de iluminância interna do 
ambiente interno para todos os 15 céus, nos quais são identificados três tipos de 
céus. Estes três céus correspondem ao valor mínimo, ao valor intermediário e ao 
valor máximo dos valores de iluminância interna encontrados nas simulações, 
obedecendo respectivamente a um céu encoberto (céu 1 a 5), um céu parcialmente 
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nublado (6 a 10) e um céu claro (11 a 15).Os três céus são então empregados nas 
simulações da segunda fase do trabalho. 

A segunda fase do trabalho caracteriza-se pela Avaliação Paramétrica onde são 
feitas também simulações com o programa TropLux, variando-se a largura das vias. 
Os resultados dessas simulações são analisados utilizando como referência os 
intervalos de valores das UDI (Useful Daylight Illuminances) (NABIL e 
MARDALJEVIC, 2006). 

1.1 Programa de simulação TropLux 

O TropLux permite a simulação das características da iluminação natural em 
ambiente interno, sendo possível configurar o céu da localidade em que se insere o 
ambiente por meio da proposta da CIE (CABÚS, 2006). O TropLux se baseia em três 
conceitos: o método Monte Carlo, o Método do Raio Traçado e o conceito de 
coeficientes de luz natural (CABÚS, 2005). Cabús (2005, p. 241) explica que o 
Método Monte Carlo é baseado na premissa de que “[...] se a probabilidade de 
ocorrência de cada evento separado é conhecida, então é possível determinar a 
probabilidade com que a seqüência completa de eventos irá ocorrer”. No que diz 
respeito ao Método do Raio Traçado, Cabús (2005) esclarece que ele possibilita 
trabalhar com geometrias complexas, o qual consiste na técnica em que os raios de 
luz (retas) incidirão sobre as superfícies (interceptando os planos) e, por sua vez, 
serão refletidos em direções que podem ser calculadas. Quanto ao coeficiente de luz 
natural, de acordo com Cabús (2005), os coeficientes de luz propostos por Tregenza 
e Waters (1983) fazem a relação da iluminância de uma dada superfície em função 
de uma determinada subdivisão do céu. Também utilizam a iluminância normal num 
plano desobstruído em função dessa mesma subdivisão. No caso do TropLux, são 
utilizados dois tipos de subdivisão: a proposta pela CIE para o cálculo da 
componente refletida, que divide o céu em 145 partes, e, para o cálculo da 
componente direta, uma subdivisão com 5.221 partes, que traz melhorias na 
precisão dos resultados em função do tamanho angular do sol (CABÚS, 2005). 

1.2 Avaliação da disponibilidade de iluminação natural no ambiente interno 

Neste trabalho, a disponibilidade de iluminação natural no ambiente interno é 
caracterizada pelas intensidades de iluminância no ambiente interno, 
proporcionando assim a realização das atividades dentro dos compartimentos. 
Adotaram-se as UDI, propostas por Nabil e Mardaljevic (2006) como forma de 
avaliação da disponibilidade de iluminação natural no ambiente interno, em que 
valores menores que 100 lx  são considerados insuficientes, valores no intervalo 
entre 100 e 500 lx caracterizam-se como suficientes, mas com necessidade de 
iluminação complementar, valores no intervalo suficiente estão entre 500 e 2000 lx, e 
valores caracterizados como excessivos são  maiores que 2000 lx. 

1.3 Dias e horários das simulações 

As simulações na primeira e segunda fase do trabalho serão feitas para todos os 
dias do ano e em 13 horários do dia, nos períodos da manhã e da tarde, a cada hora 
entre 6h e 18h. Desta forma será possível avaliar a variação do comportamento da 
luz natural ao longo dos dias do ano. 
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1.4 Características do ambiente interno adotado 

As simulações serão realizadas para um modelo do ambiente interno, podendo ser 
quarto ou sala, caracterizado por ambiente de uso prolongado em edificação 
residencial multipavimento. A adoção de algumas características do modelo foi 
organizada em função das características encontradas nos códigos de obras de 
Vitória. Foi adotado um pé-direito de 2,60 m, largura de 2,60 m e comprimento de 
3,85 m. As refletâncias internas adotadas foram para piso 0,2, para as paredes 0,5 e 
para o teto 0,85. O modelo analisado possui abertura na fachada, centralizada na 
parede, voltada para noroeste. Esta abertura é composta de vidro liso transparente, 
com área de abertura de 1,25 m², largura de 1,14 m e altura de 1,10 m, 
correspondente a uma proporção de 1/8 da área do piso do compartimento, em 
função do Código de Obras de Vitória (VITÓRIA, 1998). 

1.5 Pontos de medição no ambiente interno 

Observando-se a tipologia padrão das edificações residenciais multipavimentos em 
um cenário urbano na cidade de Vitória, utilizou-se como padrão o estudo do 
primeiro pavimento tipo, que habitualmente localiza-se no quarto andar. Foram então 
adotados 25 pontos de medição no ambiente interno a uma altura de 75 cm do piso 
do quarto andar. Por fim, utilizou-se a média dos valores de iluminância encontrados 
nestes pontos de medição, a partir da qual são realizadas as análises da 
disponibilidade de iluminação natural no ambiente interno. 

1.6 Características das edificações obstruidoras 

Adotaram-se as alturas de 29 m e 37,6 m das edificações obstruidoras em função 
das características das edificações do cenário urbano estudado.  

No que se refere à largura da via, foram adotados como objeto das simulações, 
características de vias em função das tipologias físicas estruturais da rede viária 
básica do cenário urbano estudado. Desta forma, tomando-se a tipologia de via 
“Local Principal”, referente ao PDU de Vitória, adotou-se o valor de 18 m (rua 
+passeio) para a simulação (VITÓRIA, 2006). Da mesma forma, o valor de maior 
largura de via é de 26 m (rua + passeio). Também é adotado o valor de 12 m (rua + 
passeio), em função de ser este um valor de via já existente no recorte urbano. 
Desta forma, no que diz respeito às vias são adotadas: - largura de vias com 20 m e 
12 m (presentes no cenário urbano estudado);- largura de vias de 18 m e 26 m 
(presente na regulamentação urbana). A via simulada tem orientação 
nordeste/sudoeste em função do cenário urbano estudado (Figura 1) 
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Figura 1: Imagens em 3D e vista superior das edificações obstruidoras e ambiente interno analisado, 
geradas pelo TropLux. Imagem do autor 

Na característica de reflexão das superfícies é preciso atribuir a estas superfícies um 
valor que represente a realidade das suas características de reflexão. Em função 
disso, utilizando como referência o trabalho desenvolvido por Nikiforiadis e Pitts 
(2003) e Araújo e Cabús (2007), foram adotados valores médios que caracterizam 
de forma satisfatória, o mais próximo da realidade, a capacidade de reflexão das 
superfícies externas verticais e horizontais (vias). Desta forma para a realização das 
características de reflexão dos fechamentos verticais opacos do cenário urbano, 
foram utilizados como referência o trabalho desenvolvido por Ng (2005) o qual 
encontra como refletância média dos fechamentos opacos o valor de 40%, e do 
trabalho desenvolvido por Leder et al (2007) que encontra como coeficiente de 
reflexão médio o valor de 43%. Desta forma como refletância média das superfícies 
verticais adotou-se a refletância de 40% e nas superfícies horizontais a refletância 
de 20%. 

2 Análises de resultados 

Procurou-se analisar a interferência da largura das vias na disponibilidade de 
iluminação natural no ambiente interno. Os resultados das simulações permitiram no 
ambiente interno: a) a análise dos valores médios anuais de iluminância interna no 
plano de trabalho; b) a análise dos percentuais de horas do dia enquadrados nos 
intervalos das UDI; c) a análise dos percentuais de iluminância provenientes do céu 
e do sol. 

Na análise dos valores médios anuais de iluminância interna, pretendeu-se avaliar a 
contribuições da largura das vias para alteração dos valores de iluminância. 

Na análise dos percentuais de horas do dia enquadrados nos intervalos das UDI 
pretendeu-se analisar: a) os percentuais de horas do dia que permanecem dentro da 
faixa suficiente das UDI, bem como estas variações percentuais; b) como se 
comportam as variações do percentual de horas do dia que permanecem dentro da 
faixa suficiente das UDI, mas que necessitam de iluminação complementar; c) os 
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percentuais de horas do dia caracterizados como iluminação excessiva; d) os 
percentuais de horas do dia caracterizados como iluminação insuficiente.  

Na análise dos percentuais de iluminância provenientes do céu e do sol, pretendeu-
se avaliar esses percentuais de contribuição e suas variações. 

2.1 Análises dos resultados da primeira fase: Diagnóstico do cenário real 

A partir das simulações na primeira fase do trabalho, obtiveram-se os céus 3, 7 e 12 
como os que apresentam os valores mínimo, intermediário e máximo da média anual 
dos valores de iluminância interna, sendo, portanto estes três céus os escolhidos 
para a simulação na segunda fase do trabalho. 

2.2 Análises dos resultados da segunda fase: Avaliação paramétrica 

2.2.1 Média anual de iluminância interna 

A tabela 1 apresenta os valores da média anual de Iluminância interna em função do 
tipo de céu e da largura da via. A Tabela 2 expõem os valores percentuais de 
variação da iluminância. Os resultados mostram que a variação da largura de via 
contribuiu para alterações nos valores de iluminância nos três tipos de céus. 
Observa-se também que vias mais largas contribuem com aumentos nos 
percentuais de iluminância no ambiente interno e vias mais estreitas acarretam 
reduções nesses percentuais. 

Tabela 1 

Valor da média anual de iluminância interna em função do tipo de céu e da largura da via 

Iluminância interna (lx) 

Céu - Largura (m) 12 18 20 26 

3 (encoberto) 149 182 188 206 

7 (parcialmente nublado) 559 696 724 780 

12 (claro) 963 1236 1293 1387 

 
Tabela 2 

Porcentagem de variação da média anual de iluminância interna em função do tipo de céu e da 
largura da via, tomando-se como referência sempre o valor anterior. 

Iluminância interna (%) 

Céu - Largura (m) 12 18 20 26 

3 (encoberto)  - 22% 3% 9% 
7 (parcialmente 

nublado)  - 25% 4% 8% 

12 (claro)  - 28% 5% 7% 

Na tabela 3 a comparação é feita entre a via mais estreita (12m) e a via mais larga 
(26m). Observando os valores percentuais, nota-se que o maior percentual de 
aumento da iluminância ocorre no céu 12, e a menor contribuição no céu 3. Desta 
forma pode-se concluir que para o céu 12, o parâmetro “largura de via” contribui 
mais expressivamente nas variações de iluminância do ambiente interno. Pode-se 
concluir que localidades que possuem como característica o céu 12 ao tirar partido 
de maiores larguras de vias, alcançarão valores maiores de iluminâncias no 
ambiente interno, enquanto que este mesmo parâmetro, no caso de localidades com 
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tipo de céu 3 e 7, terão acréscimos menores nos valores de iluminância do ambiente 
interno. 

Tabela 3 

Porcentagens da variação da média anual de iluminância interna em função do tipo de céu, entre as 
larguras da via, 12 e 26m 

Iluminância interna (%) 

Céu - Largura (m) 12 26 

3 (encoberto) - 38% 

7 (parcialmente nublado) - 40% 

12 (claro) - 44% 

As tabelas 4 e 5 apresentam os resultados das comparações feitas entre a via de 
12m e 18m (intervalo de via mais estreito) e após a via de 18m e 26m (intervalo de 
via mais larga). Observa-se que nos dois casos houve um acréscimo de 50% na 
largura da via. Nota-se porém que em nenhum dos intervalos os percentuais de 
variação de iluminância acompanharam proporcionalmente a variação da largura da 
via. 

Tabela 4 
Porcentagens da variação da média anual de iluminância interna em função do tipo de céu e da 

largura da via 12 e 18m 

Iluminância interna (%) 

Céu - Largura (m) 12 18 

 3 (encoberto) - 22% 

7 (parcialmente nublado) - 25% 

12 (claro) - 28% 

 
Tabela 5 

Porcentagens da variação do valor da média anual de iluminância interna em função do tipo de céu e 
da largura da via 20 e 26m 

Iluminância interna (%) 

Céu - Largura (m) 20 26 

3 (encoberto) - 9% 

7 (parcialmente nublado) - 8% 

12 (claro) - 7% 

Para os três céus, 3, 7 e 12, observa-se que as variações percentuais no intervalo 
entre 20 e 26 m são menores que no intervalo entre 12 e 18m. Observa-se que a 
maior a influência na iluminância do ambiente aconteceu no intervalo de largura mais 
estreito, e no intervalo mais largo de via a influência é menor. 

Observou-se também que, ao contrário do intervalo de largura de via mais estreito 
(entre 12 e 18m), onde no céu 12 se encontra o maior percentual e no céu 3 o 
menor percentual, agora no intervalo de via mais largo (entre 20 e 26m) o maior 
percentual se encontra no céu 3 e o menor percentual no céu 12. O pressuposto 
assumido com esses resultados é o de que o parâmetro “largura de via” é mais 
influenciador na variação dos valores de iluminância, quando se trata de vias mais 
largas (no intervalo entre 20 e 26m) para o céu 3. No caso de vias mais estreitas (no 
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intervalo entre 12 e 18m), o parâmetro “largura de via” possui maiores influências no 
céu 12.  

Em função dos resultados das simulações citados no parágrafo anterior, observou-
se a necessidade de investigação do comportamento da iluminância no intervalo 
entre a largura de via 12 e 18m. O resultado das novas simulações expressos nas 
tabelas 6 e 7 mostram que no intervalo de largura de via mais estreita (12m para 
18m) para o céu 3, 7 e 12 há um acréscimo nos valores de iluminância, em que as 
diferenças percentuais crescem em maior escala à medida que a largura de via 
aumenta (entre o intervalo 12 e 18m). Esta análise foi possível em função do 
comportamento que pode se presumir quanto à variação percentual no intervalo 
entre 20 e 26m. Acompanhando a tendência de decréscimo nos percentuais, os 
valores para a coluna 22 e 24, para todos os céus, podem ser descritos na tabela 8. 

Tabela 6 

Valor da média anual de Iluminância interna média em função do tipo de céu e da largura da via, 
evidenciando-se a largura de via 14 e 16m. 

Iluminância interna (lx) 

Céu - Largura (m) 12 14 16 18 20 26 

3 (encoberto) 149 159 172 182 188 206 

7 (parcialmente nublado) 559 607 653 696 724 780 

12 (claro) 963 1066 1145 1236 1293 1387 

 
Tabela 7 

Porcentagem de Variação da média anual de Iluminância interna em função do tipo de céu e da 
largura da via, evidenciando-se a largura de via 14 e 16m. 

Iluminância interna (%) 

Céu - Largura (m) 12 14 16 18 20 26 

3 (encoberto) - 7% 8% 6% 3% 9% 

7 (parcialmente nublado) - 9% 8% 7% 4% 8% 

12 (claro) - 11% 7% 8% 5% 7% 

 
Tabela 8 

Porcentagem de Variação da média anual de Iluminância interna em função do tipo de céu e da 
largura da via, evidenciando-se a largura de via 22 e 24m. 

Iluminância interna (%) 

Céu - Largura (m) 12 14 16 18 20 22 24 26 

3 (encoberto) - 7% 8% 6% 3% 3% 3% 3% 

7 (parcialmente nublado) - 9% 8% 7% 4% 3% 3% 3% 

12 (claro) - 11% 7% 8% 5% 2% 2% 2% 

A investigação mostrou também que, na ampliação da via de 12 para 14 m, para o 
céu 7 e 12, ocorrem os maiores aumentos percentuais de iluminância. Conclui-se 
desta forma que se a intenção é a adoção da via com largura de 12m (no céu 7 e 
12), vale a pena a sua ampliação para 14m, em função dos maiores aumentos 
percentuais de iluminância. 

2.2.2 Percentual de horas dos dias do ano em função das UDI 
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A tabela 9 mostra o comportamento dos percentuais de horas de iluminância dos 
valores no intervalo caracterizado como insuficiente, isto é, UDI<100 lx. Os dados 
mostram que para o céu 3, 7 e 12, à medida que se aumenta a largura da via, há 
reduções nos percentuais de horas do dia dentro desse intervalo. Ressalta-se que a 
maior diferença percentual entre a menor largura (12m) e a maior largura (26m) 
ocorre no céu 3 com aproximadamente 7% a menos de horas.  A menor diferença 
percentual ocorre no céu 7 e em seguida no céu 12, respectivamente 2% e 3% de 
horas. 

Dessa forma pode-se concluir que o parâmetro largura de via é mais relevante no 
céu 3 no que diz respeito às alterações de percentuais de horas no intervalo 
insuficiente. Assim pode-se dizer que no que diz respeito ao parâmetro largura de 
via, o céu 3 é mais sensível às alterações percentuais de horas no intervalo 
UDI<100. O aumento na largura das vias ocasiona mais benefícios no céu 3 em 
função do maior amortecimento de horas nesse intervalo, conduzindo às reduções 
nos gastos com iluminação artificial. Da mesma forma reduções nas larguras de vias 
ocasionam por outro lado uma maior ampliação de horas no intervalo insuficiente. 

Tabela 9 

Percentual de horas dentro do intervalo de valores insuficiente das UDI, em função do tipo de céu e 
largura de via. 

 Intervalo de valores insuficiente 

UDI<100 

Céu - largura de via (m) 12 18 20 26 Diferenças entre maior e menor largura (%) 

3 (encoberto) 32% 27% 27% 25% -7% 

7 (parcialmente nublado) 18% 17% 17% 16% -2% 

12 (claro) 18% 16% 16% 15% -3% 

A tabela 10 apresenta o comportamento da disponibilidade de iluminação no 
ambiente interno em relação ao Céu 3, 7 e 12, compreendido no intervalo de valores 
das UDI entre 100<=UDI<500, o qual necessita de iluminação complementar. 

Os dados mostram que para o céu 3 a variação na largura da via, de 12 para 26m, 
contribuiu com as menores diferenças percentuais, com aumento de cerca de 7% de 
horas do dia dentro desse intervalo das UDI. Para o céu 7 houve a maior diferença 
percentual, onde se reduz em cerca de 13% o número de horas que não mais 
compreendem esse intervalo suficiente das UDI. Também no céu 12 há um 
decréscimo no percentual de horas nesse intervalo, cerca de  8% de horas. 

Dessa forma pode-se concluir que para o céu 3 à medida que se aumenta a largura 
da via há também aumentos percentuais de horas do dia dentro desse intervalo das 
UDI. Para o céu 7 e 12 o comportamento é inverso, à medida que se aumenta a 
largura de via há reduções nos percentuais de horas do dia nesse intervalo. Ocorre 
que à medida que há o alargamento da via, os percentuais de valores que se 
encontravam nesse intervalo suficiente têm seus valores alterados, isto é, 
aumentados. Esses valores extrapolam esse intervalo das UDI compondo agora o 
novo intervalo, isto é, entre 500<=UDI<2000. Desta forma a redução nesses 
percentuais (no intervalos das UDI 100<=UDI<500), para o céu 7 e 12, trouxe 
benefícios na medida em que haverá um aumento no percentual de horas que não 
necessita de iluminação complementar. 
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Tabela 10 

Percentual de horas dentro do intervalo de valores suficiente das UDI, em função do tipo de céu e 
largura de via. 

Intervalo de valores suficientes das UDI   

100<=UDI<500 

Céu - largura de via (m) 12 18 20 26 
Diferenças entre maior e menor 
largura (%) 

3 (encoberto) 68% 73% 74% 75% 7% 

7 (parcialmente nublado) 38% 29% 28% 26% -13% 

12 (claro) 55% 51% 49% 47% -8% 

Na tabela 11 os dados mostram que o parâmetro largura de via influencia na 
variação das porcentagens das horas do dia que permanecem dentro do intervalo 
suficiente das UDI (500<=UDI<2000 lux) sem necessidade de iluminação 
complementar. Para o céu 3 não há valores de iluminância dentro deste intervalo 
suficiente de valores. Para o céu 7 e 12 à medida que se aumentam as larguras das 
vias também aumentam a porcentagem de horas dentro deste intervalo. Para o céu 
7 o aumento da largura de via contribuiu para a maior diferença percentual entre a 
menor largura (12m) e a maior largura (26m), com cerca de 10% a mais de horas 
nesse intervalo. Para o céu 12 também ocorreram aumentos percentuais de horas 
nesse intervalo, sendo porém mais reduzido, cerca de 5%  

Desta forma conclui-se que para o céu 7 e 12 as alterações na largura de via 
acarretam alterações nos percentuais de horas no intervalo suficientes das UDI. O 
aumento da largura da via é acompanhado por aumentos nos percentuais de horas 
nesse intervalo, da mesma forma reduções na largura da via também são 
acompanhadas por reduções percentuais de horas. Evidencia-se que no céu 7 este 
parâmetro tem a sua maior relevância, para esse intervalo de valores. 

Tabela 11 
Percentual de horas dentro do intervalo de valores suficiente das UDI, em função do tipo de céu e 

largura de via. 

Intervalo de valores suficientes das UDI 

500<=UDI<2000 

Céu - largura de via 
(m) 12 18 20 26 

Diferenças entre maior e menor largura 
(%) 

3 (encoberto) 0% 0% 0% 0% 0% 

7 (parcialmente 
nublado) 40% 47% 48% 50% 10% 

12 (claro) 11% 14% 15% 17% 5% 

A tabela 12 mostra o comportamento dos valores no intervalo UDI>=2000 
caracterizados como excessivo, em função da variação da largura das vias. Os 
dados mostram que para o céu 3, como já esperado, não há porcentagens de horas 
neste intervalo de valores. No céu 7 e céu 12 o aumento na largura de via contribuiu 
para alterações nos percentuais, com aumento nos percentuais de horas. Observa-
se que a maior alteração percentual ocorre no céu 12, com cerca de 6% de diferença 
entre a largura mínima (12m) e a largura máxima (26m), em seguida no céu 7 com 
uma diferença percentual de 4%. 
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Pode-se dizer que aumentos nas larguras de vias no céu 7 e 12 geram aumentos 
nos percentuais de horas caracterizados como excessivos. Apesar de no céu 7 
ocorrer a maior diferença percentual, e no céu 12 a menor diferença percentual, 
pode-se considerar insignificante a diferença de valores entre elas. 

Tabela 12 

Percentual de horas dentro do intervalo de valores excessivo das UDI, em função do tipo de céu e 
largura de via. 

Intervalo de valores excessivo 

UDI>=2000 

Céu - largura de via 
(m) 12 18 20 26 

Diferenças entre maior e 
menor largura (%) 

3 (encoberto) 0% 0% 0% 0% 0% 

7 (parcialmente 
nublado) 4% 7% 8% 8% 4% 

12 (claro) 16% 19% 20% 22% 6% 

2.2.3 Iluminância provenientes do Céu e do Sol, no ambiente interno; 

A tabela 13 apresenta as contribuições provenientes do céu e do sol para a 
composição da iluminância média anual interna, para o céu 3,7 e 12 em função da 
variação da largura das vias. Os resultados mostram que, para cada um dos céu 
investigados, há variações na contribuição da iluminância proveniente do céu e do 
sol. 

Para o céu 3, 100% de toda a iluminância é proveniente do céu. Para o céu 7 a 
iluminância interna é composta de uma contribuição proveniente de cerca de 60% do 
céu e 40% do sol. Para o céu 12 a iluminância interna é composta de uma 
contribuição proveniente em sua maior parte do sol, com aproximadamente 84%, e o 
restante do céu, com 16%. Este resultado indica a necessidade de proteções nas 
aberturas em situações de céu claro onde a maior parte da contribuição é 
proveniente do sol. 

Para o céu 7 e 12, comparando-se a menor largura de via com a maior largura, 
observa-se que as variações percentuais de contribuição proveniente do céu e do 
sol são insignificantes. Desta forma pode-se concluir que alterações nas larguras 
das vias não contribuirão para alterações nas proporções das iluminância 
proveniente do céu e do sol. 
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Tabela 13 

Porcentagens de Iluminâncias provenientes do Céu, do Sol em função do valor da iluminância média 
anual interna. 

 

Conclusões 

A partir dos resultados obtidos, foi possível verificar a influência da largura das vias 
na disponibilidade de iluminação natural no ambiente interno. As variações das 
larguras das vias de 12 m para 26 m ocasionam aumentos nos valores de 
iluminância no ambiente interno para o céu 3, 7 e 12, os quais contribuirão para 
maior disponibilidade de iluminação natural no ambiente interno e redução dos 
gastos com iluminação artificial. Constatou-se uma interferência maior na 
disponibilidade de iluminação natural quando da variação da largura em vias mais 
estreitas do que largas. 

O aumento na largura de via, também ocasiona variações nos percentuais de horas 
nos intervalos das UDI. Para o intervalo insuficiente a redução mais significativa 
ocorre no céu 3. Para o intervalo suficiente das UDI, 500<=UDI<2000, o aumento da 
largura de via ocasiona aumento significativo nos percentuais de horas para o céu 7 
e 12. Esses resultados demonstram a contribuição do aumento da largura de via na 
minimização das horas que necessitam de iluminação artificial. 

Constataram-se também, para os céus investigados, diferentes relações na 
contribuição para a iluminância, provenientes do céu e do sol. Estes resultados 
indicam a necessidade de proteções nas aberturas em situações de céu claro onde 
a maior parte da contribuição é proveniente do sol. 

Por fim os resultados obtidos nas simulações confirmam a necessidade de 
considerar a largura das vias, nos instrumentos legais de controle do desenho 
urbano, de forma a garantir as iluminâncias adequadas no ambiente interno, bem 
como na redução dos gastos com energia elétrica para iluminação artificial. 

No que se refere às limitações pode-se dizer que as simulações limitam o estudo a 
uma tipologia de abertura, área, dimensões e características do fechamento 
transparente, bem como a um ambiente interno com características definidas quanto 
às dimensões e superfícies refletoras. As simulações também limitam a pesquisa ao 
estudo do ambiente interno localizado no quarto andar, primeiro andar tipo, bem 
como a três tipos de céus na segunda fase do trabalho. 

Porcentagens de Iluminância - Céu/Sol (%) 

Céu  
lux/largura 

(m) 12 18 20 26 
Diferenças percentuais entre 
a maior e menor largura (%) 

3 (encoberto) 

Céu  100% 100% 100% 100% 0 

Sol 0% 0% 0% 0% 0 

7 (parcialmente 
nublado) 

Céu  60% 60% 59% 61% 1 

Sol 40% 40% 41% 39% -1 

12 (claro) 

Céu  17% 16% 16% 16% -1 

Sol 83% 84% 84% 84% 1 
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Como perspectiva de continuidade do estudo pode-se estabelecer outros pontos no 
plano de trabalho dentro do ambiente, o que permitirá maiores análises, bem como a 
investigação em andares inferiores e superiores ao estudado. Os resultados desta 
investigação podem ser também associados a outros parâmetros urbanos e da 
edificação, verificando a relevância destas associações na disponibilidade de 
iluminação natural no ambiente interno. 
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Abstract: The paper deals with issues related to environmental comfort, under the natural 

illumination, within its Interrelations between the Code of Workmanships and the Urban 

Managing Plan in Vitória-ES. The case study was made in multifamiliar residential 

buildings in three districts of Vitória-ES. The places and architectural projects, that are in 

accordance with Vitória-ES Code of Workmanships and Urban Managing Plan, were 

analysed. Copyright © 2007 CBEE/ABEE 
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Resumo: O trabalho trata as questões de conforto ambiental sob o aspecto da iluminação 

natural, nas suas inter-relações entre o Código de Obras e o Plano Diretor Urbano. Por 

meio de revisão bibliográfica e estudo de caso o objetivo é discutir como se dá a inserção 

desta variável no Código de Obras e Plano Diretor Urbano de Vitória-ES. O estudo de 

caso foi feito em edificações residenciais multifamiliares em três bairros de Vitória. 

Foram feitas análises dos locais e dos projetos arquitetônicos que obedecem à legislação 

do Código de Obras e Plano Diretor Urbano. 
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1 INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento do espaço citadino, aliado à 

crescente urbanização, causou um considerável impacto 

em grandes extensões territoriais, destacando-se os 

problemas com a formação de ilhas de calor, emissão 

de poluentes, excesso de ruído, escassez de recursos 

energéticos e de água, agressão à flora e à fauna. Estes 

problemas refletem-se no desempenho das edificações, 

gerando características insatisfatórias referentes à 

própria condição de habitação do espaço. São questões 

relacionadas ao desempenho energético, acessos à 

iluminação e ventilação naturais, ruído urbano e, 

conseqüentemente, a própria salubridade do edifício. 

Tratam-se de edificações que, via de regra, não 

apresentam características que demonstrem um 

entendimento das limitações na sua adequação com o 

clima e o entorno edificado. Entre as variáveis 

climáticas que influenciam o desempenho dos 

ambientes, está a iluminação natural. Sua influência 

está presente no conforto, bem-estar e salubridade do 

ambiente.  

2 AS LEGISLAÇÕES 
BRASILEIRAS  

As características do espaço edificado e sua articulação 

com o entorno são frutos de regras que restringem e 

definem como a cidade é construída. A Constituição 

Federal de 1988 enfatiza a função social da cidade e a 

necessidade de rumos mais conscientes para o 

crescimento e desenvolvimento urbano. Ela criou a 

obrigatoriedade do Plano Diretor Urbano, PDU, para 

mailto:lmgazzaneo@uol.com.br
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cidades com mais de 20.000 habitantes. Cada município 

deve estabelecer seu Plano Diretor em função da sua 

realidade local, incorporando os interesses da 

população e protegendo o meio-ambiente. O objetivo é 

a criação de uma política urbana voltada para o 

desenvolvimento sustentado.  

O Código de Obras e Edificação, normalização que 

aborda sobre aspectos técnicos, estruturais, funcionais, 

de segurança e salubridade das construções edilícias, 

poderá também normalizar sobre as questões relativas 

ao conforto ambiental, eficiência energética como 

também sustentabilidade da edificação. A reformulação 

do Código de Obras será efetivamente um elemento de 

controle e fiscalização do espaço construído, devendo 

estar integrado com os instrumentos urbanísticos, 

dentre eles o PDU, posto que ele seja influenciado pelo 

seu meio, minimizando os equívocos de concepção do 

projeto. 

3 PROPOSTA DE ESTUDO 

O trabalho analisa a variável iluminação natural nas 

relações do Código de Obras e PDU (em vigor até 

outubro de 2006) de Vitória e suas conseqüências no 

espaço edificado. Utilizou-se como parâmetro o 

Modelo para Código de Obras elaborado pelo IBAM, 

Instituto Brasileiro de Administração Municipal,  em 

convênio com o PROCEL, Programa Nacional de 

Conservação de Energia. 

O objetivo do Modelo é que este seja utilizado como 

referência na elaboração de Códigos de Obras. Dentre 

suas pontuações está a iluminação natural, variável 

utilizada na análise das edificações residenciais 

multifamiliares e do espaço urbano de Vitória, 

especificamente as localizadas nos bairros da Praia do 

Canto, Jardim da Penha e Mata da Praia. Foram 

analisados os projetos arquitetônicos aprovadas pela 

Prefeitura de Vitória que obedecem à legislação do 

Código de Obras e PDU, além de serem observadas as 

características do entorno, e as suas contribuições para 

os ganhos de iluminação natural nos compartimentos.  

3.1 Características de Vitória 

Vitória, capital do Espírito Santo, localiza-se na Região 

Sudeste brasileira, latitude 20º 29’ Sul, em clima 

tropical úmido. Constitui-se de uma ilha, com uma 

parte também no continente, totalizando cerca de 88 

km² de área.  

Vitória apresenta um crescimento vertical com a 

substituição expressiva de edificações residenciais 

unifamiliares por edificações multifamiliares. Seu PDU 

data de 1994 e ficou em vigor até outubro de 2006, 

sendo este o objeto de análise do trabalho. Quanto ao 

Código de Obras, este data de 1998.  

As imagens da cidade são fruto das regulamentações 

existentes, podendo esta vir a se transformar em local 

que atenda melhor as condições de vida para se viver, 

em função de como será gerenciado este processo de 

crescimento, minimizando o crescimento desordenado 

com maior articulação entre o edifício e seu entorno. 

4 ANÁLISES DAS INTERFACES 
DO CÓDIGO DE OBRAS E DO PLANO 
DIRETOR URBANO DE VITÓRIA SOB O 
ASPECTO DA VARIÁVEL ILUMINAÇÃO 
NATURAL 

A iluminação natural para os compartimentos é 

diretamente influenciada pelas obstruções externas. 

Estas obstruções, por sua vez, podem ser da própria 

edificação ou de edificações vizinhas. 

No estudo da iluminação natural para dentro do 

compartimento, devem ser observadas as três 

componentes do cálculo da iluminação natural: a 

componente celeste proveniente da radiação direta do 

céu, a componente refletida externa que é proveniente 

de reflexões da luz nas construções externas e que 

penetra no compartimento, e a componente refletida 

interna proveniente da luz celeste, mas que ao entrar no 

ambiente sofre reflexões internas. A somatória destas 

componentes gera a iluminação total dentro do 

ambiente.  

Observa-se que existem aspectos relacionados ao 

edifício e ao urbano, respectivamente abordadas no 

Código e PDU de Vitória, que diretamente afetam as 

componentes da iluminação natural nos 

compartimentos. Podem ser citados: a dimensão dos 

vãos de iluminação, dimensões das saliências ou 

reentrâncias das edificações, dimensões dos prismas de 

iluminação, dimensões dos afastamentos mínimos, a 

largura das vias públicas, a altura máxima da 

edificação, taxa de ocupação do lote, pés direitos 

mínimos e dimensões e áreas mínimas para diferentes 

ambientes e circulações. 

Existem outras questões que necessariamente causam 

interferência nos ganhos e controle de iluminação 

natural dentro do compartimento e que não são 

abordados no Código de Obras e PDU, no caso 

específico de Vitória. Pode-se falar no estudo da 

trajetória solar da localidade e suas relações com 

arruamentos já estabelecidos e os que virão a se formar, 

como também os PVI’s, Poços de Iluminação e 

Ventilação, reentrâncias, localização e tipologia dos 

fechamentos transparentes lateral e horizontais. 

Podem ser citadas também a possibilidade de uso de 

elementos arquitetônicos, sombreadores e 

redirecionadores da iluminação natural, colocados nas 

fachadas, como brises, marquises e lightshelf, 

observando-se as características para controle e uso da 

luz natural nos compartimentos.  

É bom lembrar também dos estudos da iluminância 

natural das diversas áreas da cidade associados à 

densidade construída, à cor e textura dos fechamentos 

opacos das edificações, bem como a existência de 

vegetação. 
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4.1 O Plano Diretor Urbano de 
Vitória 

O Plano Diretor Urbano de Vitória, Lei 4167/94, em 

vigor até outubro de 2006, não estabelece relações com 

as variáveis climáticas da cidade de Vitória. Observam-

se apenas dentre outras questões, as relativas 

diretamente ao ambiente construído edifício e espaço 

urbano, com a caracterização de zoneamentos, usos e 

características quanto à implantação, sempre com 

relação ao seu próprio loteamento. 

4.1.1 Zoneamentos no PDU de Vitória 

O Plano Diretor Urbano de Vitória faz a divisão da 

cidade em zoneamentos onde dentre elas estão: a Zonas 

Residencial 1 a 6 e a Zona Residencial Especial 1 e 2. 

As zonas determinadas apresentam as seguintes 

caracterizações no PDU: coeficiente de aproveitamento 

máximo (CA), taxa de ocupação máxima (TO), taxa de 

permeabilidade mínima (TP), altura máxima da 

edificação, afastamentos de frente, afastamentos de 

fundos, afastamentos laterais e parcelamento (testada 

mínima e área mínima) (Vitória, 1994). 

As densidades maiores de construções encontram-se 

nos bairro da Praia do Canto, seguido pelo bairro da 

Mata da Praia (na ZR 6) e após Jardim da Penha. 

Apesar destas diferenças quanto à densidade construída, 

as características das janelas, no Código, se mantém 

constantes para todos os bairros. O mesmo tratamento 

que se dá às edificações nos bairros mais densamente 

construídos é o mesmo tratamento para o bairro de 

menor densidade construída. Não são feitas menções 

quanto ao tamanho do peitoril, localização da janela, 

possibilidade de existência de mais de uma abertura 

como suplementação da iluminação em caso de perdas 

da iluminação devido às áreas mais densamente 

ocupadas. O fato é que os ambientes quando projetados, 

seguindo as determinações do Código, são 

influenciados pelas determinações do PDU, alturas 

máximas das edificações, afastamentos e taxas de 

ocupação. Uma área densamente construída certamente 

terá valores menores para as componentes de 

iluminação, o que poderá ser ainda menor em função 

das larguras das vias, existência de vegetação e da 

orientação das fachadas das construções. 

Os limites de altura das edificações quando se trata dos 

bairros Praia do Canto e Mata da Praia, respectivamente 

zonas, ZR 4, ZR 6, são estipulados em função da taxa 

de ocupação máxima do terreno e o coeficiente de 

aproveitamento. Quanto à Jardim da Penha, seu limite 

de altura na ZR 3, que corresponde à grande extensão 

do bairro, é de 17,0 m (dezessete metros). Como o pé 

direito das construções residenciais pelo Código de 

Obras é de 2,60 m (dois metros e sessenta centímetros), 

caso específico de salas e quartos, encontram-se 

edificações com cerca de seis andares dentro do bairro. 

Outro limite existente para a altura das edificações 

nesta zona é o cone da planta de aproximação de vôo. 

Este cone é determinado pelo Programa Cartográfico e 

de Proteção ao Vôo, no convênio INFRAERO, 

Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária, 

com o ICA, Instituto de Cartografia Aeronáutica, de 

1993. Este fato ocorre pela proximidade do bairro com 

o Aeroporto de Vitória e pela rota dos aviões (Instituto 

de cartografia aeronáutica, 1993). Desta forma o bairro 

de Jardim da Penha acaba apresentando uma escala de 

altura das edificações que não ultrapassa os 17 m 

(dezessete metros), tendo alguns trechos que se 

adaptarem a alturas progressivas em função deste cone 

de vôo, existindo ainda construções onde não é 

permitido mais de um pavimento.  

Quanto aos afastamentos, o PDU coloca limites laterais 

de 1,50m (um metro e cinqüenta centímetros) para as 

edificações nos bairros de Jardim da Penha e Praia do 

Canto. Dependendo de cada zoneamento, este 

afastamento só acontecerá a partir do 2º e 3º pavimento, 

dificultando a iluminação natural em possíveis 

cômodos no primeiro e segundo pavimento. 

Acrescenta-se ainda 10 cm (dez centímetros) de recuo a 

cada pavimento, fato este que não é suficiente para se 

compensar as perdas da iluminação natural.   

De acordo com os zoneamentos do PDU, para Jardim 

da Penha faz-se necessário o afastamento lateral de 3m 

(três metros) no 2º pavimento e a partir deste. O fato é 

que são muitas as construções existentes que possuem 

afastamentos nulos nas laterais. O código de obras só 

conseguirá garantir um mínimo de iluminação nos 

compartimentos destes novos empreendimentos ao se 

aliar, um levantamento destas construções existentes, e 

só então as novas construções edificadas forem 

projetadas mediante a situação existente. Para resolver 

a questão de ocupação máxima dos lotes opta-se pelo 

uso dos Poços de Ventilação e Iluminação, PVI. Como 

estes poços não são dimensionados, na sua largura, 

comprimento e altura, em função da trajetória solar, não 

é possível garantir o ganho de luz natural dentro dos 

compartimentos para todos os níveis de andares. 

Quanto à Mata da Praia, observa-se a ZR 06, que se 

caracteriza pelas chamadas super quadras, com lotes 

maiores. Os afastamentos são maiores, com 

afastamentos frontais de 5,0 m (cinco metros) e 

afastamentos laterais e fundos de 16,0 m (dezesseis 

metros). Estes afastamentos aliados à configuração 

interna dos pavimentos tipo, não solicita a existência de 

reentrância como solução para iluminação, pois é 

pequeno o comprometimento quanto aos níveis de 

iluminância dos compartimentos. 

4.2 Código de Obras de Vitória 

O Código de Obras de Vitória trata a variável 

iluminação natural quando aborda a necessidade dos 

compartimentos e ambientes garantirem o conforto 

ambiental. Ele determina também áreas de aberturas em 

função de frações das áreas dos compartimentos, onde 

estas podem ser voltadas para áreas primárias e/ou 

secundárias, o uso de reentrâncias e PVI(Vitória, 1994).  
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4.2.1 Aberturas para iluminação 

No Código de Obras de Vitória os ambientes são 

divididos em quatro grupos (grupo D refere-se a 

compartimentos destinado a abrigar equipamentos) 

sendo que, a partir desta classificação, são feitas 

menções às aberturas para iluminação, medidas e áreas 

mínimas dos compartimentos. 

No grupo A encontram-se sala e quartos, podendo os 

quartos serem caracterizados como 1º quarto, 2º quarto 

e 3º quarto, com áreas mínimas de 7,5 m². A exceção se 

dá ao 3º quarto que poderá ter área de no mínimo 4,0 

m². Os cômodos têm dimensões mínimas de 2,0 m, pé 

direito de 2,6m, com vão de iluminação no mínimo de 

1/8 da área de piso do compartimento. A iluminação 

poderá ser proporcionada pelo afastamento de frente, 

espaço dos logradouros ou área principal. 

No grupo B encontram-se cozinha, área de serviço, 

copa, depósito com área maior do que 2,50 m² e 

varanda. Para a cozinha e copa a dimensão mínima é de 

1,5 m, para a área de serviço é de 1,3 m, para a varanda 

é de 0,80 m e para o depósito não é estabelecida medida 

mínima. Todos os cômodos têm pé direito de 2,3 m, 

com vão de iluminação no mínimo de 1/8 da área de 

piso do compartimento. A iluminação poderá ser 

proporcionada pelo afastamento de frente, espaço dos 

logradouros, área principal ou área secundária.  

No grupo C encontram-se depósito com área menor ou 

igual a 2,50 m e banheiros. As dimensões mínimas são 

de 0,80 m, pé direito é de 2,3 m, não havendo qualquer 

observação quanto à iluminação natural. 

Nota-se que estas proporções não estão de encontro às 

características de cada uma das zonas delimitadas na 

cidade. As zonas possuem características diferenciadas, 

de afastamentos, gabaritos, taxa de ocupação, altura 

máxima da edificação e ainda, aliado a isto, as larguras 

das próprias vias. As determinações de aberturas 

mínimas para iluminar são colocadas de forma 

generalizadas para todos os espaços da cidade. Falta 

uma caracterização dos espaços urbanos da cidade, 

aliada à trajetória solar, e somente após uma 

determinação quanto às características que as aberturas 

podem vir a ter, observando-se que tanto o urbano 

quanto o edifício interferem entre si. 

O Código de Obras de Vitória coloca para a cozinha as 

maiores áreas em proporção para iluminação, 

permitindo que estas aberturas estejam voltadas 

também para áreas secundárias. O fato é que, como o 

compartimento cozinha normalmente se interliga com a 

área de serviço, por esta é iluminada. Aliado a isto, 

como à área de serviço é permitida uma dimensão que 

satisfaça apenas a inscrição de uma circunferência de 

no mínimo 1,30 m, ter-se-á situações onde a 

configuração da planta prejudica nos ganhos de 

iluminação natural para a cozinha.  

Os quartos também são compartimentos sacrificados 

com a iluminação natural. Como o Código de Obras de 

Vitória permite que a largura mínima destes espaços 

seja de 2,0 m (dois metros), ocorrem situações onde a 

configuração interna prejudica o acesso da iluminação a 

este cômodo. 

4.2.2 Iluminação dos compartimentos por áreas 

principais e áreas secundárias 

O Código de Obras de Vitória estabelece que os 

compartimentos possam ser iluminados por áreas 

caracterizadas como área principal e área secundária. 

Estas áreas principais poderão ser fechadas ou abertas. 

Quando forem fechadas deverão ter área mínima de 

10,00 m² (dez metros quadrados) permitindo ao nível de 

cada piso, fronteiro ao vão do compartimento que será 

iluminado, a inscrição de um círculo com diâmetro “D” 

determinado, ver equação 1: 

D =2,00 + h/6 (1) 

Nas fórmulas de cálculos de área principal e secundária,  

h é “a distância do piso do compartimento a iluminar 

até o piso do segundo andar que, por sua natureza e 

disposição no projeto, deva ser servido pela área” 

(Vitória, 1998, p. 44). Esta possibilidade de iluminar, 

por uma área fechada, restringe os ganhos de luz 

quando a altitude solar é pequena, só permitindo os 

ganhos solares nos horários mais próximos das 

12h00min. Somente a associação do número de 

pavimentos, com as dimensões da área fechada e às 

características da trajetória solar da localidade poderão 

determinar no projeto a garantia do ganho de 

iluminação natural para os compartimentos iluminados 

por esta área. O Modelo para Código de Obras 

recomenda a garantia do Sol, na base do PVI, no 

mínimo de 2 horas no período de inverno (Bahia, 

1997). 

Quanto às áreas abertas, aquelas onde a ligação com o 

logradouro possui uma largura maior ou igual a 1,00m 

(um metro), deverá haver a possibilidade, ao nível de 

cada piso e fronteiro ao vão do compartimento a 

iluminar, a inscrição de um círculo com diâmetro, “D”, 

determinado, ver equação 2: 

D =1,50 + h/6 (2) 

                                                             

Observa-se que a área aberta aumentará na medida da 

altura da edificação, medida piso a piso. O fato é que 

estes valores não estão aliados à trajetória solar, à 

localização da própria janela e sua dimensão, como 

também não são levadas em consideração as medidas 

das edificações no entorno. Porém é relevante a 

preocupação que, caso a medida piso a piso aumente, 

aumenta-se conseqüentemente o diâmetro da 

circunferência da abertura, promovendo maiores 

ganhos de iluminação. 

Já as áreas secundárias, estas deverão ter medida 

mínima de 6,00m² (seis metros quadrados), permitindo 

ao nível de cada piso e fronteiro ao vão do 

compartimento a iluminar a inscrição de um círculo 

com Diâmetro , “D”, determinado, ver equação 3. 

D =1,50 + h/10 (3) 
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De acordo com o Código de Obras de Vitória há ainda a 

possibilidade da existência de reentrâncias que podem 

ser utilizadas para iluminação dos compartimentos. 

Neste caso as reentrâncias devem ter o lado aberto, no 

mínimo, igual à profundidade das mesmas. Poderão 

existir elementos no lado aberto da reentrância, 

devendo ser mantida a taxa de iluminação e ventilação 

dos compartimentos. O fato é que mesmo que a 

reentrância permita a iluminação natural para alguns 

cômodos, não há possibilidade de se manter os mesmos 

níveis de iluminação a todos os andares. Seria 

necessário que a implantação entre as edificações 

permitisse um afastamento maior lateralmente. 

Quanto às construções existentes erguidas nos limites 

do terreno, as novas construções em lote contíguo a 

aquelas não conseguem, utilizando as reentrâncias e 

diâmetros mínimos em conformidade com o Código, 

garantir níveis adequados de iluminação. A incidência 

de luz natural em uma reentrância é função das 

somatórias dos afastamentos laterais das edificações em 

lotes diferentes. Desta forma o estudo das alturas das 

edificações, seus afastamentos, dimensões das 

reentrâncias, e características da trajetória solar da 

localidade, aliado a um levantamento de como a cidade 

já está construída e organizada, contribuirá para a 

formulação de reentrâncias que tragam melhores níveis 

de iluminação aos ambientes. Caso o contrário, somente 

nos horários mais próximos de 12h00min ter-se–á 

altitude solares próximas de 90º com incidência de luz 

solar na base destas reentrâncias.  

Uma outra variável também contribui para a diminuição 

dos níveis de iluminância nos ambientes iluminados por 

reentrâncias, o comprimento da edificação localizada à 

frente da reentrância. Isto ocorre pois no estudo da 

máscara solar produzida pela edificação, anular-se-á 

muitas vezes, qualquer incidência solar proveniente das 

laterais. 

4.2.3 Localização das aberturas 

No Código de Obras de Vitória estipula-se a 

possibilidade de compartimentos classificados no grupo 

A e B apresentar dimensões onde, a partir do plano de 

iluminação, a profundidade do compartimento poderá 

ser até 4 (quatro) vezes sua largura mínima, estando a 

janela localizada na menor dimensão. Observa-se que 

esta questão deve ser associada aos níveis de 

iluminância que chegam a este espaço, e que por sua 

vez estão associados a elementos externos à edificação 

como largura de via, altura máxima da edificação, e 

orientações solares. Sabe-se que a existência da luz 

refletida pelo entorno em regiões ensolaradas possui 

uma contribuição de no mínimo 10 a 15% do total de 

luz diurna que chega às janelas. Se o entorno for claro, 

as superfícies das fachadas podem ajudar, sendo os 

níveis de reflexão ainda maiores (Mascaró, 1991).  

Esta determinação do código, do valor comprimento em 

função da largura, é colocada como possível para 

ambientes com funções as mais diversificadas 

possíveis. Não se observam critérios quanto à 

quantidade de luz em função do uso do espaço. Os 

mesmos valores que se determinam para um quarto são 

os mesmos determinados para uma cozinha ou sala. 

Parece não haver um consenso, ou pelo menos um fator 

comum a se trabalhar, que justifique tais valores 

adotados no código. 

Sabe-se que ganhos de iluminação pela janela estão 

relacionados com as características das vias e do 

entorno edificado. No PDU porém não são feitas 

abordagens quanto ao tamanho da via, densidade de 

urbanização, gabarito das edificações, tampouco 

compensações no tamanho das esquadrias ao ser 

trabalhado o Código de Obras. Pode-se encontrar vias 

de pequenas larguras associadas a edificações de 

gabarito maior, ao mesmo tempo em vias de larguras 

maiores associada a gabaritos mais baixos. 

Outra variável que também interfere nas características 

da iluminação do ambiente é a localização e forma da 

janela, como também a altura do peitoril. Janelas 

colocadas mais ao alto propiciam ao ambiente uma 

iluminação em maior profundidade para dentro do 

espaço, contribuindo para a homogeneização desta 

iluminação. Interessante tirar partido de janelas locadas 

em paredes opostas ou adjacentes numa contribuição 

aos níveis de iluminância interna.  

O Modelo para Código de Obras propõem que os 

Códigos exijam como elemento integrante do projeto 

arquitetônico, a descrição do tipo de esquadria, pois a 

tipologia de janela influencia nos ganhos de iluminação 

para o ambiente. O Modelo sugere a compensação das 

perdas com iluminação, pelas dimensões maiores das 

esquadrias (Bahia, 1997). Desta forma os Códigos de 

Obras devem exigir dos projetos não apenas a 

localização, dimensões e áreas das janelas, mas também 

a tipologia destas aberturas e a caracterização dos 

materiais de fechamento. Hoje o Código de Obras de 

Vitória não faz a análise do tipo de esquadria, 

restringindo-se sua análise à área, dimensão e 

localização das aberturas. 

4.2.4 Materiais de fechamento das aberturas 

O Modelo para Código de Obras propõem nos códigos 

o uso de materiais construtivos em adequação às 

condicionantes externas, no que diz respeito às cores, o 

emprego correto de suas propriedades de reflexão e 

absorção, e quanto aos vãos de iluminação, sua 

disposição de acordo com os condicionantes locais.  

4.2.5 Elementos arquitetônicos sombreadores e 

redirecionadores da iluminação natural 

O Plano Diretor Urbano de Vitória como também seu 

código não inserem as questões climáticas na sua 

legislação. Não há sugestão no código quanto à 

incorporação de elementos arquitetônicos que auxiliam 

a eficiência e qualidade da edificação quanto ao ganho 

de luz. O código apenas expressa a possibilidade da 

inserção de saliências na construção, com abas verticais 

e horizontais, além de brises, que poderão avançar 

sobre as calçadas com medida não superior a 0,50 a 

partir do 2º andar.  
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O Modelo para Código de Obras sugere a construção de 

marquises sobretudo para desempenhar a proteção à 

incidência solar na edificação. Ele sugere a projeção de 

sacadas e varandas, com uma integração do Código 

com o PDU. A idéia é garantir a iluminação natural sem 

contudo prejudicar esta iluminação com a projeção 

destes corpos em balanço. Para isto o próprio Modelo 

sugere a inserção de estudos de insolação baseados na 

carta solar de cada município, observando a trajetória 

solar para cada mês do ano. Devem ser observadas 

nesta questão a altitude solar, em função do mês, hora e 

latitude do local e conseqüentemente, em função das 

características da construção, a incidência solar nas 

fachadas bem como no interior de cada um dos 

ambientes. Diante disto, cita-se o uso de elementos 

redirecionadores da iluminação natural para dentro dos 

espaços construídos, onde, além de se obter níveis de 

iluminância maiores nos espaços mais profundos do 

ambiente, é possível o sombreamento da janela, 

minimizando a incidência dos raios solares diretos.  

O Modelo para Código de Obras no que diz respeito às 

estruturas, paredes e pisos, fala da necessidade do bom 

desempenho térmico destas unidades. Ele sugere uma 

série de normas da ABNT, Associação Brasileira de 

Normas Técnicas, que devem ser consultadas quando 

da execução destes componentes da edificação. 

Acrescenta-se a isto a livre composição das fachadas 

que o Modelo sugere, sempre garantindo as condições 

térmicas, lumínicas e acústicas. Por outro lado, 

determinar o uso de materiais será impor um bloqueio 

quanto à liberdade de criação do profissional. A questão 

então parece ser a colocação de pontuações quanto ao 

desempenho lumínico da edificação, associado aos 

materiais de fechamento. 

Questão interessante a ser observada é quanto ao 

tratamento diferenciado nas fachadas das construções, 

promovendo ora o sombreamento, redirecionamento, ou 

o ganho de iluminação. Observa-se a existência de 

edificações aprovadas pelo Código, com suas unidades 

residenciais de orientações diferenciadas, e que 

recebem o mesmo tratamento em todo o seu envoltório. 

O Código poderia sugerir estudos de insolação em cada 

uma das fachadas das construções, de forma a 

privilegiar cada uma das faces do edifício. Poder-se-ia 

também sugerir a associação da iluminação artificial à 

natural em função da atividade, das dimensões do 

compartimento, da localização da janela, da área 

inserida na cidade, apresentando ainda estimativas de 

consumo de energia na iluminação artificial. 

5 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

No que diz respeito às aberturas para iluminação, sabe-

se que a iluminação natural que penetra por uma 

abertura é não uniforme quanto a sua distribuição no 

interior do ambiente. Há portanto dentro dos ambientes, 

espaços mais próximos das janelas com altos valores de 

iluminância, em detrimento de espaços mais distantes 

com um nível de iluminância muito baixo, criando 

contrastes muitas vezes excessivos. Isto por sua vez 

também varia em função das características das vias, 

largura, orientação, além das características das 

edificações existentes no entorno, altura, cores, texturas 

externas, área construída, além da proximidade entre as 

construções.  

Desta forma no PDU faz-se necessária a caracterização 

da orientação das vias e suas larguras, associado aos 

dados da trajetória solar e orientação das fachadas. Da 

mesma forma no código faz-se necessária a 

incorporação das características das aberturas quanto à 

tipologia, orientação, dimensões, área mínima e 

máxima, além da localização destas aberturas na 

fachada. Estas duas caracterizações, do PDU e do 

código, devem estar associadas entre si de forma que 

ruas estreitas com orientação norte-sul e fachadas 

orientadas a leste e oeste, associado a um gabarito 

elevado das construções permitam o uso de 

fechamentos transparentes com características de FS, 

fator solar, tamanho e localizações diferenciadas se 

comparadas às ruas mais largas, orientadas leste-oeste e 

gabaritos mais baixos. 

Quanto às características do compartimento, no que diz 

respeito ao seu comprimento máximo e a própria 

localização das aberturas, é importante associar estes 

dados contidos no código às informações do PDU, 

orientação das vias, largura e gabaritos das edificações. 

Esta atitude limitará a profundidade do compartimento 

em função da densidade construída dos espaços 

externos. Desta forma espaços externos mais densos 

permitirão comprimentos menores para os 

compartimentos e, por outro lado, profundidades 

maiores para os compartimentos serão permitidas em 

função de espaços externos menos obstruídos.   

No que se refere à iluminação dos compartimentos por 

áreas principais e áreas secundárias, estas áreas podem 

ter uma relação entre a área de sua base, estabelecida no 

código e a altura da edificação, estabelecida no PDU. 

Como base para esta relação devem ser inseridas as 

características da trajetória solar de forma a garantir 

algumas horas de insolação quando o Sol estiver a uma 

altitude solar baixa, garantindo um pouco mais de 

iluminância para os compartimentos dos andares 

localizados nos pavimentos mais baixos. Desta forma a 

possibilidade de uso de alturas mais elevadas nas 

construções, de acordo com o PDU, levará à 

necessidade da incorporação de áreas principais e 

secundárias com bases maiores, em compensação a 

estas alturas estipuladas. Já alturas menores da 

edificação possibilitarão o uso de áreas de base 

menores. 

Também deverá ser contabilizado no PDU, a exigência 

de afastamentos laterais maiores no caso de se 

encontrar construções existentes erguidas no limite do 

terreno. Esta atitude compensará a possibilidade de 

perda da iluminação natural devido ao pouco 

afastamento, principalmente para os cômodos dos 

andares inferiores. 

Quanto ao material de fechamento das aberturas, este 

item poderá relacionar-se com a orientação das ruas e 

consequentemente das fachadas das edificações no que 

se refere ao PDU. Neste caso a descrição da orientação 
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das vias permitirá identificar, por meio da trajetória 

solar da localidade, como será a incidência solar nas 

fachadas das futuras construções. Desta forma, no 

código, será possível prever a necessidade de cuidados 

nos fechamentos das aberturas, tanto impedindo a 

iluminação excessiva, evitando ganhos de calor e 

possibilidade de ofuscamento, quanto salvaguardando a 

edificação de valores muito pequenos de iluminação 

natural. Os cuidados podem ser apresentados por meio 

de limites máximos do FS dos fechamentos 

envidraçados, como também a possibilidade de 

incorporação de elementos sombreadores e 

redirecionadores da iluminação natural, sejam eles 

brises horizontais, verticais, prateleiras de luz ou 

elementos arquitetônicos ou estruturais da própria 

construção. Este tratamento possibilitará a criação de 

sombras próximas à janela, diminuindo o ofuscamento 

e contrastes excessivos, além de poder aumentar os 

níveis de iluminância nos espaços mais profundos do 

ambiente. 

6 CONCLUSÃO 
O planejamento urbano por meio de suas delimitações 

define o espaço edificado, devendo haver a ligação 

entre os dois sistemas regulatórios, o da escala do 

urbano e o da escala do edifício, respectivamente, PDU 

e Código de Obras. 

O objetivo é possibilitar a qualidade ambiental no 

espaço edificado em função das características 

existentes, ou pré-determinadas do espaço urbano. Da 

mesma forma identificar quais devem ser as 

características do espaço urbano de forma a garantir 

uma maior qualidade do espaço edificado. A 

responsabilidade então está na tomada de decisões tanto 

na escala do urbano quanto do edifício. 

Em Vitória o PDU difere em zoneamentos com suas 

características específicas, densidades, gabaritos, taxas 

de ocupação, áreas permeáveis, afastamentos, dentre 

outros. As características do espaço edificado, em 

obediência ao Código de Obras, continuam sendo 

porém as mesmas adotadas para toda a cidade.  

Observam-se questões tratadas nas duas 

regulamentações sem relações entre si, dentre elas a 

falta no PDU e Código de Obras de Vitória de uma 

adequação entre si das questões de densidade urbana 

em relação à caracterização da edificação para espaços 

específicos da cidade. Áreas densamente construídas 

permitem edificações com características similares às 

áreas com entorno construído menos denso. Outro 

exemplo é o entorno construído que, muitas vezes já 

consolidado, não está organizado de forma a oferecer as 

melhores possibilidades quanto ao acesso aos 

elementos naturais. 

As caracterizações dos zoneamentos no PDU, e no 

próprio código, não possuem questões quanto às 

variáveis climáticas, no caso em questão, a iluminação 

natural. 

O Código não possui questões que demonstrem a 

necessidade de cuidados na edificação quando esta se 

relaciona com o entorno urbano e já edificado, bem 

como com as características da trajetória solar da 

cidade. 

Também não são estabelecidos parâmetros de 

qualificação das edificações quanto aos níveis de 

iluminação natural. 

Faltam incentivos ao uso da energia solar para 

iluminação, necessitando-se caracterizar ainda no 

projeto, o consumo provável do edifício em energia 

elétrica para iluminação. 

É fato também que qualquer proposta de mudança no 

código e no PDU exigirá consequentemente um nível 

de formação melhor do pessoal técnico responsável 

pela averiguação dos projetos apresentados à prefeitura. 

Sendo assim, faz-se interessante uma proposta de 

regulamentação que apresente níveis de exigência cada 

vez maiores, porém pausadamente. Isto possibilitará a 

absorção dos parâmetros tanto pela comunidade, pelos 

profissionais de projeto e de construção, dos 

fornecedores e da própria fiscalização da prefeitura, 

acarretando um procedimento mais seguro e de mais 

fácil aplicação e execução.  
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RESUMO: O trabalho trata as questões de eficiência energética e conforto ambiental no 
espaço edificado e urbano, precisamente nos códigos edilícios em atendimento aos planos 
diretores urbanos. Por meio de revisão bibliográfica apontam-se as variáveis energéticas 
que vem sendo estudadas e inseridas nestas regulamentações. O objetivo é discutir as 
normalizações e legislações estrangeiras e nacionais que já apresentam questões 
energéticas e de conforto na escala do edifício e na escala do urbano. Apresenta-se o 
estudo de caso da Cidade de Vitória, ES, analisando-se o Código de Obras e Plano Diretor 
Urbano. A elaboração destes códigos conscientes, parte integrante do conjunto de leis que 
organizam e auxiliam no crescimento da cidade, regulamentam as edificações que irão 
compor o espaço urbano, subsidiando o crescimento e renovação da cidade. Como 
conclusão observa-se algumas questões quanto à salubridade da edificação. É inexistente, 
porém a quantificação e qualificação mínima quanto às características na eficiência 
energética, ao conforto ambiental, incentivo ao uso de energias alternativas  e o tratamento 
do edifício aliado ao clima local. 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: cidade, legislação, eficiência. 

 
 

ABSTRACT: This work deals with energy efficiency and environment comfort issues in the 
built and urban space, precisely in building codes in attendance to the urban managing 
plans. By means of bibliographical revision the energy shows variables that have been 
studied and inserted in these regulations. Our objective is to discuss the foreign and national 
rules and legislations that already present energy comfort questions in the building scale and 
in the urban scale. We develop a case study of the City of Vitória, ES, analyzing the Code of 
Workmanship and Urban Managing Plan. The elaboration of these conscientious codes, 
within a set of laws that organize and assist city growing, regulates the buildings that will 
compose the urban space, subsidizing the growth and renewal of the city. As conclusion we 
observe some issues related to the building salubrity. However, it is inexistent, the minimum 
quantification and qualification related to the energy efficiency characteristics, to the 
environment comfort, to the encouragement of using alternative energies and to the 
treatment of the building, linked to the local climate. 
 
 
KEYWORDS: city, legislation, efficiency. 
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INTRODUÇÃO: O contexto atual do país aponta para a necessidade de rumos mais 
conscientes no que tange ao crescimento e desenvolvimento urbano, bem como nas 
características da configuração arquitetônica que nele se apresenta. É necessário o edifício 
bem articulado com o espaço urbano e natural, sob qualidades de conforto ambiental, 
eficiência energética, numa postura de equilíbrio ambiental. A necessidade de se conhecer o 
comportamento térmico das edificações, o reajuste de normas existentes inseridas em 
parâmetros de eficiência energética e conforto ambiental, as regulamentações federais, são 
questões que tendem a emergir depois da problemática já instalada. O Código de Obras e 
Edificação, normalização que aborda sobre aspectos técnicos, estruturais, funcionais, de 
segurança e salubridade das construções edilícias, poderá também normalizar sobre as 
questões relativas ao conforto ambiental, eficiência energética como também 
sustentabilidade. A sua reformulação, com a inserção dos novos parâmetros será 
efetivamente um elemento de controle e fiscalização do espaço construído. Deve estar 
porém integrada com outros instrumentos urbanísticos, Plano Diretor Urbano, Código de 
Posturas, Perímetro Urbano, Parcelamento do Solo Urbano e Uso e Ocupação do Solo, 
garantindo a qualidade ambiental do edifício, posto que ele seja influenciado pelo seu meio. 
Desta forma o trabalho tem como objetivo discutir as normalizações e legislações 
estrangeiras e nacionais que apontam para o caminho da eficiência energética na escala do 
edifício e do urbano bem como observar a inserção destas variáveis energéticas nestas 
normalizações, mais especificamente na Cidade de Vitória, no Estado do Espírito Santo. 

 

 
MATERIAL E MÉTODOS:  A metodologia do trabalho foi estruturada através de pesquisa 
bibliográfica em livros, periódicos, artigos, revistas, redes eletrônicas, teses e dissertações, 
levantando o estado da arte das pesquisas desenvolvidas sobre a inserção das variáveis 
energéticas e de conforto ambiental no edifício e no urbano. Discute-se então as 
regulamentações existentes que já inserem as variáveis energéticas apontando códigos de 
obras nacionais. O trabalho apresenta o estudo de caso da Cidade de Vitória, ES, onde são 
analisadas até que ponto o Código de Obras e o Plano Diretor Urbano apresentam as 
variáveis energéticas e de conforto ambiental inseridas nas suas regulamentações. Na 
análise serão observadas garantias de salubridade quanto à iluminação, questões térmicas, 
ruído, ventilação e qualidade do ar. Serão também analisadas questões de consumo de 
energia bem como o incentivo de energia alternativa. Vitória apresenta um crescimento 
urbano contínuo, sendo centro do comércio e serviço da Grande Vitória, em relação ao 
Espírito Santo e, ao mesmo tempo, com a ocorrência de uma descentralização de atividades 
e esvaziamento no seu centro urbano. Consolidam-se corredores de serviço e comércio e 
surgem concentrações de residências em novas áreas. A descoberta de novas fontes de 
energia como o gás e o petróleo, a ampliação e modernização do aeroporto, traz ainda mais 
mudanças, necessitando-se de uma adequação e ordenação ainda maior da cadeia de 
desenvolvimento. No aspecto geográfico Vitória é uma cidade costeira da Região Sudeste, 
localizada em clima tropical úmido. Constitui-se de uma ilha, com parte continental, 
totalizando cerca de 88 km2 de área. Apresenta inúmeros aterros, manguezal, morros, com 
diversificação nas características arquitetônicas e urbanísticas ao longo dos seus oitenta e 
quatro bairros; muitas vezes favelas nos morros e apropriação irregular nas áreas dos 
manguezais no entorno da ilha. Em alguns pontos a apropriação de ocupações de uso 
privado dificulta o acesso à visibilidade da paisagem, crescimento da poluição visual, em 
outros casos situações de vazios urbanos sem ligação com o contexto urbano existente.  
 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO:  A crise do petróleo que se iniciou no final de 1973 foi um 
marco no agravamento das questões relativas ao consumo energético, agravando-se com o 
aumento da população nos centros urbanos. Nos Estados Unidos, observou-se um aumento 
do consumo de energia em 25%, entre a deflagração da crise do petróleo e o ano 2000, 
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criando assim a necessidade de adoção de políticas que objetivassem a eficiência 
energética (TEIXEIRA, 2004, p.45). 
Faz-se necessário então planejar o espaço edilício numa relação maior entre o ambiente 
construído e o natural. Faz parte também dessa necessidade a minimização da quantidade 
de energia operante consumida nas construções, redução no uso de recursos limitados, 
redução do impacto ambiental, uso de energias alternativas, dentre outros. 
A questão bioclimática, passou a ser um estudo trabalhado não somente na escala do 
edifício, mas também se expandiu para a escala urbana. As tentativas dessa ampliação de 
ação são observadas nos estudos das relações térmicas entre o homem e seu meio natural, 
onde o desempenho das edificações está diretamente relacionado com as características 
urbanas e naturais nas quais o edifício se insere. 
Apesar da crise do petróleo ter desempenhado um papel extremamente relevante na 
discussão das questões de consumo energético, o desenvolvimento de pesquisas e 
propostas em relação ao assunto aconteceu de forma gradual e talvez excessivamente 
pontual. Desta forma alguns países iniciaram uma política de eficiência energética, tal como 
pode ser observado no trabalho de Janda e Busch (1994), que explora dados de 57 países, 
dos quais 27 possuíam leis que já restringiam o consumo de energia elétrica em edificações 
novas. Desses 27 países, 11 possuíam normas, 06 possuíam as normas ainda em fase de 
proposição e 13 não apresentam qualquer normalização. Nesse último caso incluía-se o 
Brasil apenas com normas que regulamentavam a iluminação e o ar condicionado, sem 
menções sobre eficiência energética da edificação. No estudo de Janda e Busch, para a 
maioria dos países a conservação de energia foi o objetivo principal, com pontuações sobre 
o envelope da construção, cobertura, paredes e janelas (LAMBERTS, 1997). 
Em 1989 a França já apresentava edificações com uma redução no consumo de energia em 
até 58% (TEIXEIRA, 2004). Atualmente, o país possui uma política de eficiência energética 
de destaque, com efetiva participação. Através de um programa governamental, com as 
normas técnicas existentes em função de leis e decretos, trabalha-se utilizando metas que 
devem ser atendidas quanto ao desempenho térmico das edificações. O objetivo é reduzir o 
consumo de energia com aquecimento, no caso do inverno, e satisfazer as condições de 
conforto térmico, em observação à legislação de isolamento acústico, salvaguardando as 
edificações dos ruídos do meio externo.  
Em alguns casos, como o da Grã-Bretanha, a política de eficiência energética tem a 
inserção do próprio usuário nas decisões tomadas no projeto. A “Norma Britânica para 
Eficiência Energética em Edificações” apresenta, além das questões referentes à 
participação do usuário no processo projetual, questões relativas à eficiência econômica, 
bem como as conseqüências para o meio-ambiente (AKUTSU, 1998). A NBEEE prescreve a 
interação entre os autores do projeto e os usuários dos espaços, tomando-se como objetivo 
a promoção no edifício de desempenho energético eficiente.  
Portugal, por sua vez, instituiu em 1990 o primeiro código de regulamentação energética 
para edifícios, o RCCTE, Regulamento das Características de Comportamento Térmico dos 
Edifícios (TEIXEIRA, 2004). Essa regulamentação de desempenho energético controla os 
gastos de energia baseando-se no consumo por metro quadrado ainda na fase projetual. 
Para tanto, o edifício deve ter características que satisfaçam o conforto térmico do usuário 
do espaço concebido, sem utilizar sistemas ativos de condicionamento. A  legislação 
permite abordar edifícios, quanto ao consumo de energia, quando eles ainda estão na fase 
de projeto (ROMÉRO, apud SAYEGH, 2001, p.57).).  
Quanto aos Estados Unidos, a análise do desempenho térmico da edificação é feita 
levando-se em conta o envoltório do edifício e os sistemas mecânicos de condicionamento 
do ambiente. Utiliza-se como referência às normas da ASHRAE, American Society of 
Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers, além de códigos federais de 
conservação de energia, como também códigos estaduais. 
Observa-se também a utilização do parâmetro “fator de utilização do recurso”, em que se 
analisa a quantidade de recursos naturais consumidos e sua relação com a quantidade de 
energia consumida. 
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Hoje a Europa apresenta edifícios onde o consumo de energia é de cerca de 10 kWh/m2, 
ainda com a presença de edificações cuja eficiência energética chega a um consumo de 20 
kWh/m2. Nota-se também a existência de regulamentações que exigem o estudo de 
viabilidade ambiental do edifício, determinando o quanto de energia este poderá demandar. 
“Na Europa, os edifícios considerados ecologicamente corretos desde a sua concepção, os 
chamados greenbuildings, foram construídos de forma a evitar gastos energéticos e 
privilegiar o conforto e o bolso do usuário” (MACEDO FILHO, apud SAYEGH, 2001, p.57). 
No Brasil, somente após o racionamento de energia ocorrido em 2001 houve a aprovação e 
posterior sanção de um dispositivo específico sobre a Política Nacional de Conservação e 
Uso Racional de Energia, denominada Lei Federal nº. 10295. Essa lei, regulamentada pelo 
Decreto nº 4059 de 19 de dezembro de 2001, dispõe sobre os níveis de consumo de energia 
e eficiência energética de máquinas, aparelhos consumidores de energia fabricados ou 
comercializados no país, além de edificações construídas. 
Com o decreto, houve a criação de um grupo que trabalhará no sentido de propor formas de 
regulamentar as edificações construídas no Brasil, objetivando o uso racional de energia 
elétrica, o chamado “Grupo técnico para eficientização de energias nas edificações no país” 
(CARLO et al, 2004).  
Anterior à Lei n° 10295/2001, o Brasil já apresentava o trabalho de Bahia et al (1997). Nesse 
trabalho foi desenvolvido um modelo que visa a auxiliar os municípios na elaboração dos 
seus códigos de obras. A idéia é que o modelo possa ser utilizado como referência, 
assegurando mais conforto ambiental e eficiência energética aos edifícios, sem 
conseqüências danosas para o homem, o ambiente construído e o natural.  
Como complementação do trabalho, elaborou-se por Albesa de Rabi et al (1999) um 

segundo modelo. O trabalho, que antes se encontrava na escala do edifício, estendeu-se 
para a escala do urbano, em torno do qual opera o Plano Diretor Urbano e as leis que o 
complementam: a Lei de Perímetro Urbano, a Lei de Uso e Ocupação do Solo e a Lei de 
Parcelamento do Solo. Agora a idéia é que cada município estabeleça seu Plano Diretor em 
função da sua realidade local, incorporando os interesses da população e protegendo o 
meio-ambiente. O objetivo é a criação de uma política urbana voltada para o 
desenvolvimento sustentado. Tais estudos, cadernos e modelos parecem encontrar tempo e 
local perfeitos para sua exeqüibilidade. 
A realidade atual mostra um Brasil no qual mais de 80% da população vive nos centros 
urbanos, em edificações e espaços urbanos sem qualidade de vida, sem segurança, sob 
aspectos de insalubridade, poluição na escala visual, sonora, ambiental, qualidade do ar, 
poucas áreas verdes e de lazer, dentre outras questões. Tem-se apenas uma pequena 
porcentagem desses 80% em condições de moradia que possam ser caracterizadas como 
adequadas. Enfrentam-se também problemas com os serviços de saneamento básico, 
serviços mínimos e essenciais como saúde, educação e transporte. 
Aliada à realidade apresentada anteriormente, estabelece-se na Constituição Federal de 

1988 a obrigatoriedade do Plano Diretor Urbano para cidades com mais de 20.000 
habitantes. Após essa data, em 2001, foi estabelecido também o Estatuto da Cidade (Lei 
Federal 10.257, em 10 de julho de 2001). Sua normalização traz regulamentações sobre a 
política urbana nacional, sendo o seu principal objetivo a garantia do direito a todos dos 
serviços oferecidos na cidade, o acesso às riquezas naturais e à infra-estrutura urbana. O 
estatuto estabelece também novas formas de apropriação do espaço urbano, lança leis de 
combate à especulação imobiliária e de estímulo ao desenvolvimento urbano. A intenção é 
garantir a participação da população nas decisões tomadas no planejamento urbano, 
regularização fundiária e a urbanização dos locais de ocupação pela população de baixa 
renda. 
Empresas privadas e prefeituras de cidades brasileiras já iniciaram o desenvolvimento de 
seus Cadernos de Encargos para Eficiência Energética. Algumas empresas estrangeiras 
que se instalam no país já exigem das imobiliárias um contrato de eficiência do qual conste 
o custo operacional do espaço a ser ocupado. 
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Em 26 de julho de 2002, com o Decreto nº. 21.806, a Prefeitura do Município do Rio de 
Janeiro adotou o Caderno de Encargos para Eficiência Energética em Prédios Públicos, 
determinando a obrigatoriedade de os prédios públicos disporem suas características às 
questões relativas à eficiência energética, questões bioclimáticas de sustentabilidade, dentre 
outras disposições. Outras cidades brasileiras estão trabalhando no sentindo de revisar suas 
legislações. 
No que diz respeito ao Código de Obras, a Cidade de Salvador, por exemplo, “(...) está 
propondo modificações no seu código de obras visando incluir critérios que garantem o uso 
racional da energia em edifícios (CARLO et al, 2004)”. A nova proposta foi baseada no 
formato da Standard 90.1 da ASHRAE de 1999, adequando-se essa normalização às 
características que ditam a realidade de Salvador. A maioria das características das 
normalizações contidas nos códigos edilícios das cidades brasileiras regulamenta sobre a 
necessidade de iluminar e ventilar de forma natural, com seus compartimentos voltados para 
o espaço externo. Dispõem também sobre áreas de iluminação e ventilação em função das 
áreas dos compartimentos, existindo também questões relativas aos prismas de ventilação e 
iluminação como proposta de solução.  
O código de obras de Florianópolis de 2000 traz medida relativa à possibilidade de soluções 
inovadoras como solução de projeto, de forma a satisfazer a iluminação e ventilação do 
compartimento. A possibilidade do uso da ventilação mecânica, em alguns compartimentos, 
em substituição à ventilação natural é abordada pelos códigos, nos quais algumas 
prefeituras citam a obrigatoriedade de acordo em relação às normas fixadas pela 
Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, como é o caso do Código de 
Florianópolis.  
Para a Cidade do Rio de Janeiro, o uso da ventilação mecânica deve estar de acordo com 
as normas da Gerência de Instalações Mecânicas. Já a Prefeitura de Belo Horizonte fala da 
possibilidade da adoção de dispositivos especiais para iluminação e ventilação artificiais 
somente para o caso de construções caracterizadas como não comuns.  
Na Cidade de Cuiabá, incentiva-se o uso da vegetação como forma de amenização do 
clima. A Lei de Uso e Ocupação do Solo de 23 de dezembro de 1997 considera como 
aproveitamento adequado do lote a existência e manutenção de árvore e palmeira adulta, 
cadastrada pelo órgão ambiental do Município, na proporção mínima de um indivíduo para 
cada 180 m2 de área do terreno ou fração. Para cada árvore ou palmeira cadastrada 
corresponderá o desconto de 1% do valor do IPTU devido pelo imóvel.  
No estudo de caso de Vitória, observa-se que esta possui clima quente e úmido, sendo a 
ventilação natural uma das principais estratégias de projeto para amenização do clima. Seu 
código busca garantir o conforto higrotérmico, lumínico e a salubridade dos ambientes 
quantificando as áreas de aberturas para iluminação e ventilação de acordo com frações 
das áreas dos cômodos. O entorno construído poderá porém, não colaborar para se obter 
um nível satisfatório de iluminância e ventilação dentro dos espaços. Uma área densamente 
construída, em um zoneamento específico no Plano Diretor, poderá  maximizar o problema 
no que diz respeito à dificuldade do acesso à luz  e à ventilação naturais.  
Não é abordado no Plano Diretor Urbano, zoneamento climático já em função da cidade 
construída e das características geoclimáticas em escala menor. Outro ponto é aliar esta 
questão ao crescimento das cidades, onde a possibilidade de renovação nos usos, mudança 
de gabaritos, interferem nos arredores já estabelecidos e que, em função destas 
modificações ficam a mercê da nova situação climática, ambiental que será estabelecida. 
Um estudo das interferências locais e até mesmo numa escala maior, não somente de infra-
estrutura para aquele novo uso, como também a quantificação e hierarquização das novas 
situações surgidas, vai de encontro a um processo mais bem planejado. 
Outra questão é a inserção no PDU dos níveis de radiação recebidos nas faces das 
edificações, de acordo com a latitude, bem como dos níveis de iluminância, possibilitando o 
incentivo a elementos redirecionadores da luz natural, árvores, em contribuição à 
minimização dos gastos de energia elétrica. 
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No código não se apresenta o dimensionamento dos compartimentos e aberturas nas 
edificações residenciais em função do alcance da iluminação natural e ventilação, em 
observância, portanto à latitude da cidade de em questão, no caso Vitória, e dos ventos 
predominantes. É sempre interessante a orientação da edificação frente ao percurso 
aparente do Sol e quanto à direção e sentido dos ventos, permitindo que se estude a 
edificação baseando-se nos ganhos térmicos e lumínicos.  
O PDU também não aborda a caracterização geométrica do prédio e sua relação com a 
largura da via determinando o fator de visão de céu. Não há zoneamentos quanto há 
caracterização dos arruamentos em função do percurso aparente do Sol, nem quanto à 
ventilação. 
Quanto à ventilação o código de obras fixa quantitativamente que a metade da área 
necessária à iluminação deverá ser destinada à ventilação do compartimento, além de 
estabelecer a área de abertura em função da área do cômodo. Este valor porém não 
assegura uma ventilação adequada, com qualidade e quantidade. Prever questões 
referentes ao modelo da esquadria, quantidade e localização destas, deve estar aliado, no 
PDU, à caracterização densidade urbana na cidade, o que conseqüentemente prevê a 
possibilidade ao acesso à luz e a ventilação. Interessante a inserção no código de um 
parâmetro de ventilação mínima do ambiente, principalmente pensando-se no período que 
se necessita de maior conforto, levando em consideração os andares mais baixos das 
edificações. 
O Código possibilita a substituição em alguns casos da abertura lateral pela zenital, com a 
redução em seu tamanho de até  30%. O fato é que, o ganho térmico com uma abertura no 
zênite é maior, não há garantias da mesma qualidade e quantidade na iluminação, além de 
prejudicar a ventilação. Outro fato é que o espaço urbano já edificado deve ser previamente 
caracterizado de forma a que possibilite o acesso  à luz  e ventilação.No PDU as taxas de 
permeabilidade mínima do lote são de 10%, percentual que deve ser analisado em função 
da necessidade de arborização para amenização do clima.  
Quanto ao conforto acústico cita-se apenas a necessidade dos compartimentos serem 
posicionados e dimensionados de forma a terem conforto acústico, sem porém quantificar e 
qualificar o  desempenho acústico do compartimento, de fachadas e de esquadrias de 
vedação.  
 
 
CONCLUSÕES: De acordo com a problemática da necessidade de adequação do edifício 
ao espaço urbano, levar em consideração as variáveis naturais é elemento fundamental na 
busca de qualidade, conforto e eficiência energética. Faltam ainda nos Planos Diretores 
Urbanos e Códigos de Obras brasileiros uma adequação entre si das questões de 
densidade urbana em relação à caracterização da edificação para espaços específicos da 
cidade. As possibilidades de configuração do edifício não contribuem para o aumento na 
qualidade do seu entorno urbano, ao mesmo tempo em que este entorno, muitas vezes já 
consolidado, não está organizado de forma a oferecer as melhores possibilidades quanto ao 
acesso aos elementos naturais. As caracterizações dos zoneamentos nos Planos Diretores 
não inserem questões quanto à trajetória do Sol, ventos predominantes, nem apresentam 
características quanto à densidade edificada. O Código de Obras por sua vez não 
estabelece parâmetros de qualificação das edificações quanto aos níveis de iluminação e 
ventilação natural assim como qualidade acústica dos ambientes. Faltam incentivos ao uso 
da energia solar, necessitando-se caracterizar ainda no projeto, o consumo provável do 
edifício em energia elétrica. No Plano Diretor Urbano, de acordo com as características de 
cada área, falta o estabelecimento de índices variados de permeabilidade do solo, utilizando 
a vegetação como amenizadora  do clima. A inserção de reformas às antigas edificações, 
bem como aliar as novas a manutenções constantes e futuras modernizações, também 
realça a possibilidade na garantia de qualidade ambiental e eficiência energética do edifício. 
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INTERFERÊNCIAS DA ALTURA DAS OBSTRUÇÕES NA DISPONIBILIDADE DE 

ILUMINAÇÃO NATURAL DO AMBIENTE INTERNO1 

Andréa Coelho Laranja, Luiz Manoel Cavalcanti Gazzaneo, Ricardo Carvalho Cabús 

 

Resumo 

Este estudo contempla a iluminação natural no ambiente interno. O objetivo é analisar a 

influência da altura das edificações obstruidoras na disponibilidade de iluminação natural 

no ambiente interno como forma de melhor aproveitamento deste recurso natural e menor 

consumo de energia elétrica com iluminação artificial. A análise foi realizada por meio da 

comparação dos valores de iluminância média global, gerados através de simulação na 

ferramenta computacional TropLux, com os intervalos de valores das UDI (Useful Daylight 

Illuminance). A simulação foi feita em um ambiente de geometria retangular inserido em 

um cenário urbano na cidade de Vitória de latitude 20° 19' S, utilizando três tipos de céus 

padrões da CIE. A partir da análise dos resultados, constatou-se que a variação na altura 

das edificações obstruidoras acarreta alteração na disponibilidade de iluminação natural 

no ambiente interno, onde à medida que ocorrem aumentos nas alturas das edificações 

obstruidoras ocorrem decréscimos nos valores de iluminância do ambiente interno. 

Constataram-se intervalos de alturas das edificações em que os valores de iluminância 

variam de forma mais acentuada e outros intervalos nos quais a variação é menor. Nota-

se uma tendência a um limite de interferência das alturas das edificações na variação das 

iluminâncias. As alturas das edificações também interferem na variação no número de 

horas em todos os intervalos das UDI. Alturas das edificações obstruidoras superior a 

20m acarretam maiores reduções no número de horas no intervalo suficiente das UDI 

com consequente aumento do consumo de energia com iluminação artificial. 

Palavras-chave: iluminação natural, altura das edificações, eficiência energética. 

 

OBSTRUCTION HEIGHT INTERFERENCE ON BUILDINGS DAYLIGHT AVAILABILITY  

Abstract 

The current research examines the daylighting indoors. The goal is to analyze the 

influence of obstruction caused by building height on the availability of indoor daylighting 

as a strategy for reducing energy consumption and improve the use of daylighting. The 

analysis was developed comparing the average global illumination, outputted by the 

                                                 
1
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simulation software (TropLux), having as a parameter the UDI values. The simulation was 

done in an environment of rectangular geometry inserted into the urban setting of Vitoria 

latitude 20 ° 19 'S, using three different standards of CIE sky. The results show that the 

variation of obstructing buildings height causes variation in indoor daylighting availability, 

and this variation have a negative effect, i.e., increasing obstructing buildings heights 

decrease the natural illumination values. There are ranges of buildings heights in which 

the luminance values differ more strongly and others more weakly.  However there is a 

restrictive tendency coming from this interference. Besides, buildings heights also interfere 

on number of hours in all ranges of IDU. Finally, buildings obstructing with more than 20 

meters have  the most important influence on number of hours sufficient of UDI having as 

a consequence the increase in power consumption because of the of artificial lighting.  

Keywords: daylighting, building height, energy efficiency. 

 

Introdução 

São muitas as razões para se utilizar a iluminação natural no ambiente interno. Robbins 

(1986) e Dubois (2006) mencionam que, dentre os motivos, a iluminação natural traz 

benefícios em função dos menores consumos de energia. De acordo com Oakley et al. 

(2000), uma maior utilização da luz natural nas edificações pode propiciar de 20% a 30% 

na economia de eletricidade, comparado ao total da construção.  

A literatura, porém, tem confirmado que as características da geometria urbana que 

definem o entorno são elementos de grande influência na disponibilidade de iluminação 

natural no ambiente interno. Segundo o THERMIE ENERGY RESEARCH GROUP (1994), 

a quantidade de iluminação natural em um ambiente interno é dependente das 

características do seu entorno. Nikiforiadis e Pitts (2003) contestam a avaliação de 

trabalhos que analisam a iluminação natural e que não levam em consideração o entorno. 

Littlefair (1988; 2001), Capeluto (2003), Unver et al. (2003) e Rattia, Bakerb e Steemersb 

(2004) enfatizam que, dentre as variáveis da geometria urbana que se relacionam com a 

disponibilidade de iluminação natural no ambiente interno, estão as obstruções. Brandão 

e Alucci (2005, apud PEREIRA et al. 2008) completam que a influência das obstruções do 

entorno no dispêndio de energia com iluminação artificial pode chegar a 31% do consumo 

total. 

Dentre os parâmetros do entorno influenciadores da disponibilidade de iluminação natural 

no ambiente interno de variáveis externas à edificação, podem-se citar as alturas das 

edificações obstruidoras. Moraes e Scarazzato (2003) citam que a verticalização das 
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edificações é questão que dificulta o aproveitamento da iluminação natural no espaço 

urbano. Li et al. (2006) também ressaltam que a altura das edificações é fator 

influenciador da disponibilidade de iluminação natural no ambiente interno. Capeluto 

(2003) completa que as edificações obstruidoras altas e alongadas afetam bastante a 

quantidade de iluminação natural e a sua distribuição no ambiente interno de uma 

edificação. 

Desta forma, considerando o referencial comentado anteriormente e com base na 

hipótese de que a disponibilidade da iluminação natural no ambiente interno, observadas 

as características do clima, depende, dentre outros, das características do entorno 

construído, o objetivo deste trabalho é analisar a influência da altura das edificações 

obstruidoras na disponibilidade de iluminação natural no ambiente interno. 

 

1 Método de trabalho 

Este trabalho analisa a influência da altura das edificações obstruidoras na disponibilidade 

de iluminação natural no ambiente interno, onde os resultados das simulações são 

obtidos por meio de simulação computacional no programa TropLux. Esta análise é 

realizada em duas fases.  

A primeira fase caracteriza-se pelo Diagnóstico do Cenário Real, em que são feitas 

simulações no TropLux para os 15 tipos de céus definidos pela CIE. Por meio das 

simulações obtem-se uma média anual dos valores de iluminância global do ambiente 

interno para todos os 15 céus, nos quais são identificados três tipos de céus. Estes três 

céus correspondem ao valor mínimo, ao valor intermediário e ao valor máximo dos 

valores de iluminância global encontrados nas simulações, obedecendo respectivamente 

a um céu encoberto (céu 1 a 5), um céu parcialmente nublado (6 a 10) e um céu claro (11 

a 15).Os três céus são então empregados nas simulações da segunda fase do trabalho. 

A segunda fase do trabalho caracteriza-se pela Avaliação Paramétrica onde são feitas 

também simulações com o programa TropLux, variando-se a altura das edificações 

obstruidoras. Os resultados dessas simulações são analisados utilizando como referência 

os intervalos de valores ddas UDI (Useful Daylight Illuminances) (NABIL e 

MARDALJEVIC, 2006). 

 

1.1 Programa de simulação TropLux 

O TropLux permite a simulação das características da iluminação natural em ambiente 

interno, sendo possível configurar o céu da localidade em que se insere o ambiente por 
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meio da proposta da CIE (CABÚS, 2006). O TropLux se baseia em três conceitos: o 

método Monte Carlo, o Método do Raio Traçado e o conceito de coeficientes de luz 

natural (ARAÚJO e CABÚS, 2007). Cabús (2005, p. 241) explica que o Método Monte 

Carlo é baseado na premissa de que “[...] se a probabilidade de ocorrência de cada 

evento separado é conhecida, então é possível determinar a probabilidade com que a 

seqüência completa de eventos irá ocorrer”. No que diz respeito ao Método do Raio 

Traçado, Cabús (2005) esclarece que ele possibilita trabalhar com geometrias complexas, 

o qual consiste na técnica em que os raios de luz (retas) incidirão sobre as superfícies 

(interceptando os planos) e, por sua vez, serão refletidos em direções que podem ser 

calculadas. Quanto ao coeficiente de luz natural, de acordo com Cabús (2005), os 

coeficientes de luz propostos por Tregenza e Waters (1983) fazem a relação da 

iluminância de uma dada superfície em função de uma determinada subdivisão do céu. 

Também utilizam a iluminância normal num plano desobstruído em função dessa mesma 

subdivisão. No caso do Troplux, são utilizados dois tipos de subdivisão: a proposta pela 

CIE para o cálculo da componente refletida, que divide o céu em 145 partes, e, para o 

cálculo da componente direta, uma subdivisão com 5.221 partes, que traz melhorias na 

precisão dos resultados em função do tamanho angular do sol (CABÚS, 2005). 

 

1.2 Avaliação da disponibilidade de iluminação natural no ambiente interno 

Neste trabalho, a disponibilidade de iluminação natural no ambiente interno é 

caracterizada pelas intensidades de iluminância no ambiente interno, proporcionando 

assim a realização das atividades dentro dos compartimentos. Adotaram-se as UDI, 

propostas por Nabil e Mardaljevic (2006) como forma de avaliação da disponibilidade de 

iluminação natural no ambiente interno, em que valores menores que 100 lx  são 

considerados insuficientes, valores no intervalo entre 100 e 500 lx caracterizam-se como 

suficientes, mas com necessidade de iluminação complementar, valores no intervalo 

suficiente estão entre 500 e 2000 lx, e valores caracterizados como excessivos são  

maiores que 2000 lx. 

 

1.3 Dias e horários das simulações 

As simulações na primeira e segunda fase do trabalho serão feitas para todos os dias do 

ano e em 13 horários do dia, nos períodos da manhã e da tarde, a cada hora entre 

06h00min e 18h00min. Desta forma será possível avaliar a variação do comportamento 

da luz natural ao longo do dia do ano. 
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1.4 Características do ambiente interno adotado 

As simulações serão realizadas para um modelo do ambiente interno, podendo ser quarto 

ou sala, caracterizado por ambiente de uso prolongado em edificação residencial 

multipavimento. A adoção de algumas características do modelo foi organizada em função 

das características encontradas nos códigos de obras de Vitória. Foi adotado um pé-

direito de 2,60 m, largura de 2,60 m e comprimento de 3,85 m. As refletâncias internas 

adotadas foram para piso 0,2, para as paredes 0,5 e para o teto 0,85. O modelo analisado 

possui abertura na fachada, centralizada na parede, voltada para noroeste. Esta abertura 

é composta de vidro liso transparente, com área de abertura de 1,25 m², largura de 1,14 

m e altura de 1,10 m, correspondente a uma proporção de 1/8 da área do piso do 

compartimento, em função do Código de Obras de Vitória (VITÓRIA, 1998). 

 

1.5 Pontos de medição no ambiente interno 

Observando-se a tipologia padrão das edificações residenciais multipavimentos em um 

cenário urbano na cidade de Vitória, utilizou-se como padrão o estudo do primeiro 

pavimento tipo, que habitualmente localiza-se no quarto andar. Foram então adotados 25 

pontos de medição no ambiente interno a uma altura de 75 cm do piso do quarto andar. 

Por fim, utilizou-se a média dos valores de iluminância encontrados nestes pontos de 

medição, a partir do qual são realizadas as análises da disponibilidade de iluminação no 

ambiente interno. 

 

1.6 Características das edificações obstruidoras 

Com base na regulamentação urbana de Vitória, para este cenário urbano estudado, a 

altura máxima das edificações residenciais multipavimentos sofre restrição de acordo com 

o cone da planta de aproximação de voo (VITÓRIA, 2006). Este cone é determinado pelo 

Programa Cartográfico e de Proteção ao Voo, no convênio Empresa Brasileira de Infra-

Estrutura Aeroportuária (Infraero) com o Instituto de Cartografia Aeronáutica (ICA), de 

1993. Adotou-se, desta forma, como altura máxima possível das edificações do cenário 

urbano estudado o valor de 75 m. Este valor é uma aproximação do resultado obtido da 

subtração entre o valor estipulado do cone de aviação (79 m) e o valor da cota dos lotes 

(valores encontrados entre 1,1 e 3,5 m). Como altura mínima adotou-se o valor de 9 m. 

Este valor corresponde a uma edificação de três andares, comumente encontrada neste 

cenário urbano. Desta forma, a simulação foi feita no intervalo de valores entre 9 m e 75 
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m, adotando-se intervalos menores de quatro em quatro andares, entre a altura de 9 m e 

75 m. Assim, a análise foi feita para as seguintes alturas: 9, 20, 31, 42, 53,64 e 75 m. Em 

função das características do cenário urbano, adotou-se a largura da via (rua + passeio) 

de 20 m com orientação nordeste/sudoeste (Figura 1).  

 

  

Figura 1: Imagens em 3D e vista superior das edificações obstruidoras e ambiente interno 
analisado, geradas pelo TropLux.  
Fonte: Autora. 
 

2 Análises de resultados 

Procurou-se analisar a interferência da altura das edificações obstruidoras na 

disponibilidade de iluminação natural no ambiente interno. Os resultados das simulações 

permitiram a análise dos valores médios anuais de iluminância global do ambiente interno 

bem como dos percentuais de horas do dia enquadrados nos intervalos das UDI. Na 

análise dos valores médios anuais de iluminância global, pretendeu-se avaliar: a) se o 

parâmetro analisado contribuiu para alteração no valor médio anual de iluminância global; 

b) se as variações percentuais de iluminância são proporcionais às alterações dos valores 

dos parâmetros; c) se há diferentes variações percentuais de iluminância em função das 

variações do parâmetro analisado; d) se há tendência a um limite de interferência do 

parâmetro analisado.   

Na análise dos percentuais de horas do dia enquadrados nos intervalos das UDI 

pretendeu-se analisar: a) os percentuais de horas do dia que permanecem dentro da faixa 

suficiente das UDI, bem como estas variações percentuais; b) como se comportam as 
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variações do percentual de horas do dia que permanecem dentro da faixa suficiente das 

UDI, mas que necessitam de iluminação complementar; c) os percentuais de horas do dia 

caracterizados como iluminação excessiva; d) os percentuais de horas do dia 

caracterizados como iluminação insuficiente.  

 

 

2.1 Análises dos resultados da primeira fase: Diagnóstico do cenário real 

A partir das simulações na primeira fase do trabalho, obtevem-se os céus 3, 7 e 12 como 

os que apresentaram os valores mínimo, intermediário e máximo da média anual dos 

valores de iluminância global, sendo, portanto estes três céus os escolhidos para a 

simulação na segunda fase do trabalho. 

 

2.2 Análises dos resultados da segunda fase: Avaliação paramétrica 

2.2.1 Média anual de iluminância global 

Os resultados mostram que a variação do parâmetro “altura” contribui para alterações nos 

valores de iluminância nos três tipos de céus. Observa-se que, para os três tipos de céus, 

à medida que ocorrem aumentos na altura das edificações obstruidoras ocorrem 

decréscimos nos valores de iluminância do ambiente interno. 

Observa-se na Tabela 1 que o aumento da altura das edificações no intervalo entre 9 m e 

42 m ocasionou uma variação percentual que tem seus valores absolutos aumentados à 

medida que crescem as alturas. Essa situação não ocorre no intervalo entre as alturas 42 

m e 75 m, em que se observa que os valores absolutos das variações percentuais sofrem 

um decaimento à medida que as alturas crescem. Tanto no primeiro como no segundo 

intervalo estudado a maior variação percentual ocorre no céu 12 (claro) e a menor 

variação no céu 3 (encoberto). 

Em função dos resultados apresentados pode-se concluir que, para os céus 3, 7 e 12, as 

variações nas alturas das edificações não são acompanhadas proporcionalmente pelas 

mesmas variações percentuais das iluminâncias. Observa-se que a altura de 42 m (valor 

que se encontra entre a altura de 31m e de 53 m) pode ser considerada como limite para 

dois intervalos de alturas. No primeiro intervalo, entre 9 m e 42 m, os percentuais de 

iluminância decrescem de forma mais acentuada, e no segundo intervalo, entre 42 m e 75 

m, o decréscimo é menos acentuado.  

Constata-se também que entre as alturas de 31 m e 53 m ocorrem as maiores variações 

percentuais. Observa-se que o aumento da altura da edificação de 31 m para 53 m 
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acarreta os maiores decréscimos nos percentuais de iluminância. Da mesma forma a 

redução da altura das edificações de 53 para 31 ocasiona os maiores aumentos nos 

percentuais de iluminância. Desta forma, a alteração na altura das edificações 

obstruidoras, nesse intervalo de altura, contribuirá para as maiores alterações nos 

percentuais de iluminância do ambiente interno. 

Observa-se também que variações de altura no intervalo entre a altura de 9 m e 20 m 

ocasionam pequenas variações percentuais nos valores de iluminância, ocorrendo a 

maior variação no céu 3 e a menor variação no céu 7.  Desta forma, pode-se concluir que 

o parâmetro altura possui pouca influência na iluminância em caso de alterações da sua 

altura no intervalo entre 9m e 20 m para os três céus. 

 

Tabela 1: Porcentagem de variação da média anual de iluminância global em função do 

tipo de céu e das alturas das edificações obstruidoras, tomando-se como referência 

sempre o valor anterior.  

 

Iluminância Global 

Céu / Altura (m) 9 20 31 42 53 64 75 

Céu 3 - -6,27% -19,40% -20,48% -15,11% -11,99% -9,25% 

Céu 7 - -4,01% -15,78% -24,24% -19,33% -14,56% -12,56% 

Céu 12 - -4,86% -19,78% -28,68% -21,34% -13,65% -12,45% 

Fonte: Autora 

 

2.2.2 Percentual de horas dos dias do ano em função das UDI 

A Tabela 2 mostra o comportamento dos valores no intervalo das UDI caracterizado como 

insuficiente, isto é, menor que 100 lx. Os dados mostram que para os céus 3, 7 e 12, o 

aumento na altura das edificações obstruidoras contribuiu para a ampliação do percentual 

de horas nesse intervalo de valores das UDI. Destaca-se que a maior diferença 

percentual entre a menor altura (9 m) e a maior altura (75 m) ocorre no céu 3, com 

aproximadamente 21,90% a mais de horas, que passam a fazer parte desse intervalo. A 

menor diferença ocorre nos céus 7 e 12, respectivamente 6,28% e 6,79%. Desta forma, 

conclui-se que o aumento da altura das edificações acarreta um aumento do percentual 

de horas no intervalo insuficientes, sendo mais agravante no céu 3, o que 

consequentemente conduz para o aumento do uso da iluminação artificial e maiores 

gastos de energia elétrica. 
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Observa-se também que, para o céu 3, o intervalo de altura das edificações obstruidoras 

entre 9 m e 20 m apresentam as menores variações percentuais de horas. Porém, a partir 

da altura de 20 m ocorre um aumento nas diferenças percentuais, sendo esta diferença 

progressiva.  No caso dos céus 7 e 12, as diferenças percentuais de horas mostram-se 

mais constantes, sem muitas progressões. Desta forma, para este intervalo das UDI, a 

variação nas alturas das edificações nos céus 7 e 12 não acarreta em maior número de 

horas no intervalo insuficiente. 

 

Tabela 2: Percentual de horas dentro do intervalo de valores insuficiente das UDI, em 

função do tipo de céu e altura das edificações obstruidoras. 

 

Intervalo de valores insuficiente 

UDI < 100lx 

Céu/ 

Alturas(m) 9 20 31 42 53 64 75 

Diferença entre a 

maior e menor altura 

3 20,40% 21,10% 25,56% 30,24% 34,39% 38,69% 42,30% 21,90% 

7 14,44% 14,86% 16,12% 17,26% 18,86% 19,85% 20,72% 6,28% 

12 11,65% 13,07% 15,68% 16,31% 16,35% 17,05% 18,44% 6,79% 

Fonte: Autora. 

 

A Tabela 3 apresenta os resultados da simulação compreendidos no intervalo de valores 

das UDI entre 100 e 500, o qual necessita de iluminação complementar. Os dados 

mostram que para o céu 3, a variação na altura das edificações, no caso o aumento da 

altura de 9 m para a altura de 75 m, contribuiu com as menores diferenças percentuais. 

Neste caso, houve uma redução de 21,90% de horas, que não mais compõem este 

intervalo. Para o céu 7, houve o maior aumento percentual, em que cerca de 51,49% de 

horas passam a compor esse intervalo.  

Observa-se também que entre o intervalo de altura das edificações obstruidoras, 9 m e 20 

m, as variações nos percentuais de horas são bem reduzidas. Porém à medida que 

aumenta a altura das edificações, esse percentual vai sofrendo aumentos, sendo que os 

maiores aumentos percentuais ocorrem no céu 7, aumentando, desta forma, o número de 

horas que necessita de iluminação artificial complementar. 

 

Tabela 3: Percentual de horas dentro do intervalo de valores suficiente das UDI, em 

função do tipo de céu e altura das edificações obstruidoras. 
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Intervalo de valores suficientes das UDI 

100<=UDI<500 

Céu/ 

Altura(m) 9 20 31 42 53 64 75 

Diferença entre a maior 

e menor altura 

3 79,60% 78,90% 74,44% 69,76% 65,61% 61,31% 57,70% -21,90% 

7 16,29% 17,20% 25,44% 36,42% 48,24% 59,11% 67,78% 51,49% 

12 32,77% 33,07% 45,77% 54,42% 57,47% 60,99% 62,17% 29,40% 

Fonte: Autora. 

 

Observando-se a Tabela 4, nota-se que o parâmetro altura das edificações obstruidoras 

influencia na variação das porcentagens das horas do dia que permanecem dentro do 

intervalo suficiente das UDI 500<=UDI<2000, sem necessidade de iluminação 

complementar. Para o céu 3, não há valores de iluminância dentro deste intervalo 

suficiente de valores. Desta forma, conclui-se que não há interferência do parâmetro 

altura para este tipo de céu nesse intervalo de valores. Para os céus 7 e 12, o aumento na 

altura das edificações contribuiu para aumentos na porcentagem de horas dentro deste 

intervalo, sendo que para o céu 7 ocorreu a maior diferença percentual entre a maior 

altura (75 m) e a menor altura (9 m). Desta forma, conclui-se que para o céu 7 e o céu 12, 

o aumento nas alturas das edificações obstruidoras influenciará em redução das 

porcentagens de horas caracterizadas como suficiente, contribuindo para o aumento no 

consumo de energia com iluminação artificial. Essa maior influência ocorre no céu 7. 

 

Tabela 4: Percentual de horas dentro do intervalo de valores suficiente das UDI, em 

função do tipo de céu e altura das edificações obstruidoras 

Intervalo de valores suficientes das UDI 

500<=UDI<2000 

Céu/ 

Altura(m) 9 20 31 42 53 64 75 

Diferença entre a 

maior e menor altura 

3 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0% 

7 58,88% 58,78% 50,28% 41,64% 29,57% 18,86% 10,39% -48,49% 

12 24,74% 25,16% 16,69% 13,74% 14,73% 12,64% 11,57% -13,17% 

Fonte: Autora. 

 

Observa-se também que entre o intervalo de altura das edificações obstruidoras, 9 m e 20 

m, as variações nos percentuais de horas é bem reduzido. Porém, para os céus 7 e 12, à 
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medida que vai sendo acrescida a altura das edificações obstruidoras, há variações 

percentuais maiores entre as alturas, sendo maior o céu 7. Esta análise permite concluir 

que, no céu 7, o aumento na altura das edificações, a partir da altura 20m, acarreta 

maiores reduções no percentual de horas do intervalo de valores suficiente das UDI. Para 

o céu 12, as maiores reduções nesses percentuais também ocorrem a partir da altura de 

20m, com maiores decaimentos nesses percentuais quando a edificação se eleva da 

altura de 20 m para 31 m. Novamente, após a altura de 31 m continuam ocorrendo os 

decaimentos, porém novamente em menores proporções. Assim, pode-se concluir que o 

parâmetro altura das edificações é mais ativo no céu 7, seguido pelo céu 12, para esse 

intervalo estudado das UDI 

A Tabela 5 apresenta o percentual de valores caracterizado como excessivo, isto é, 

maiores ou igual a 2000 lx. Os dados mostram que, para o céu 3, não há ocorrência de 

porcentagens de horas neste intervalo. No céu 7 e no céu 12, o parâmetro altura 

contribuiu para alterações nos percentuais de horas nesse intervalo de valores. Observa-

se que as maiores alterações percentuais ocorrem no céu 12, com cerca de 23% de 

diferença entre a altura mínima (9 m) e a altura máxima (75 m), e em seguida no céu 7, 

com uma diferença percentual de 9%. Analisando-se a Tabela 5, observa-se que no céu 

12 ocorrem as maiores variações percentuais, com redução das porcentagens de horas 

nesse intervalo das UDI, à medida que aumenta a altura das edificações. No céu 7, esse 

aumento não é tão expressivo, ocorrendo menores diferenças percentuais. Conclui-se, 

desta forma, que a aplicação das maiores alturas no céu 12 contribui para uma redução 

maior no percentual de horas no intervalo excessivo das UDI. 

 

Tabela 5: Percentual de horas dentro do intervalo de valores excessivo das UDI, em 

função do tipo de céu e altura das edificações obstruidoras 

Intervalo de valores excessivo 

UDI >=2000 

Céu/ 

9 20 31 42 53 64 75 

Diferença entre a maior e 

menor altura Altura(m) 

3 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0% 

7 10,39% 9,17% 8,16% 4,68% 3,33% 2,17% 1,12% -9% 

12 30,83% 28,20% 21,85% 15,53% 11,44% 9,32% 7,82% -23% 

Fonte: Autora 

 

3. Conclusões 
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A partir dos resultados obtidos, foi possível verificar a influência da altura das edificações 

obstruidoras na disponibilidade de iluminação natural no ambiente interno, bem como no 

consumo de energia elétrica para iluminação artificial. A partir das análises dos resultados 

pode-se concluir que a altura das edificações obstruidoras contribuiu para alterações no 

valor da iluminância nos três tipos de céus estudados: 3, 7 e 12. Para estes tipos de céus, 

à medida que ocorrem aumentos na altura das edificações obstruidoras, ocorrem 

decréscimos nos valores de iluminância do ambiente interno, sendo estas variações mais 

evidentes no céu 7 (parcialmente nublado) e no céu 12 (claro). Constatou-se também, 

para os três céus, que as variações percentuais de iluminância não são proporcionais às 

alterações dos valores das alturas. Outra conclusão foi a constatação de intervalos de 

alturas em que os valores de iluminância variam de forma mais acentuada, e intervalos 

em que a variação das iluminâncias ocorre de forma mais branda. Nota-se também uma 

tendência a um limite de interferência das alturas das edificações na variação das 

iluminâncias, tanto para a menor altura quanto para a maior altura adotada. 

Na variação da altura das edificações obstruidoras no intervalo insuficiente das UDI, 

constataram-se maiores diferenças percentuais no céu 3 (encoberto), com aumento do 

número de horas nesse intervalo. Isto, por sua vez, conduzirá a aumentos do uso da 

iluminação artificial e maiores gastos de energia elétrica com iluminação artificial. 

Na variação da altura das edificações obstruidoras no que diz respeito ao intervalo 

suficiente das UDI, mas que necessita de iluminação complementar, observou-se que nos 

céu 7 (parcialmente nublado) e 12 (claro), o aumento na altura das edificações a partir de 

20 m amplia o número de horas desse intervalo das UDI, acarretando, por fim, em maior 

consumo de energia elétrica para iluminação artificial. 

Na variação da altura das edificações no que diz respeito ao intervalo suficiente das UDI, 

constatou-se que este parâmetro somente afeta os céus 7 (parcialmente nublado) e 12 

(claro), reduzindo o número de horas do intervalo. Nesse caso, as interferências são 

maiores quando a altura das edificações obstruidoras é superior a 20 m, sendo, porém, 

esta situação mais evidente no céu 7 (parcialmente nublado). Mais uma vez, o aumento 

na altura das edificações acarretará maiores consumos de energia elétrica com 

iluminação artificial. 

Na variação da altura das edificações no que diz respeito ao intervalo excessivo das UDI, 

constatou-se que o aumento nas alturas das edificações a partir de 20 m provoca, para os 

céus 7 (parcialmente nublado) e 12 (claro), uma redução do número de horas, sendo este 
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decaimento mais expressivo para o céu 12 (claro). Este percentual de horas desloca-se 

para o intervalo suficiente das UDI. 

Assim conclui-se que a altura das edificações obstruidoras se mostra eficaz no controle 

da iluminância no ambiente interno. Os resultados obtidos nas simulações confirmam a 

necessidade de considerar a altura das edificações nos instrumentos legais de controle do 

desenho urbano, de forma a garantir as iluminâncias adequadas no ambiente interno. Por 

fim conclui-se que a ferramenta computacional TropLux é adequada à construção de um 

cenário real, modelando as edificações e obstruções externas, na simulação da 

iluminação natural no ambiente interno.  

Como perspectiva de continuidade do estudo, os resultados desta investigação podem ser 

associados a outros parâmetros urbanos e da edificação, verificando a relevância destas 

associações na disponibilidade de iluminação natural no ambiente interno. 

4. Referências Bibliográficas 

ARAÚJO, I. A. L. ; CABÚS, R. C. Influência da luz natural refletida pelo entorno para a 

iluminação de edifícios em cânions urbanos no trópico úmido. In: ENCAC=ELACAC 

2007, 2007, Ouro Preto. ENCAC-ELACAC 2007. Porto Alegre : Antac, 2007. v. 1. 

CABÚS, R. C. . Troplux: um sotaque tropical na simulação da luz natural em 

edificações. In: IV Encontro Latino-Americano e VIII Encontro Nacional sobre Conforto no 

Ambiente Construído, 2005, Maceió, 2005. 

_______. TropLux, versão 3: Guia do Usuário, Maceió: Grilu, 2006. 

CAPELUTO , I.G. The influence of the urban environment on the availability of 

daylighting in office buildings in Israel. Building and Environment, Volume 38, Issue 5, 

May 2003, Pages 745-752. 

DUBOIS, M.C. Integration of daylight quality in the design studio: from research to 

practice. PLEA2006 - The 23rd Conference on Passive and Low Energy Architecture, 

Geneva, Switzerland, 6-8 September 2006  

LI, D.H.W. Li, WONG, S.L., TSANG, C.L, CHEUNG, G. H.W. A study of the daylighting 

performance and energy use in heavily obstructed residential buildings via 

computer simulation techniques. Energy and Buildings  2006. 

LITTLEFAIR,P. Daylight, sunlight and solar gain in the urban environment. Solar 

Energy. Volume 70, Issue 3, 2001, Pages 177-185 

LITTLEFAIR, P. Passive solar urban design : ensuring the penetration of solar 

energy into the city. Building Research Establishment, Garston, Watford, WD2 7JR, U.K.  

1988 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/03601323
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=PublicationURL&_tockey=%23TOC%235691%232003%23999619994%231%23FLA%23&_cdi=5691&_pubType=J&_auth=y&_acct=C000037858&_version=1&_urlVersion=0&_userid=687336&md5=ce21ab6c28647dfe804a78e2fbda95ef
http://www.sciencedirect.com/science/journal/0038092X
http://www.sciencedirect.com/science/journal/0038092X
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=PublicationURL&_tockey=%23TOC%235772%232001%23999299996%23226825%23FLA%23&_cdi=5772&_pubType=J&_auth=y&_acct=C000037858&_version=1&_urlVersion=0&_userid=687336&md5=b8dab00ff373212dd1de9b43348741d8


285 

 

MORAES, O.; SCARAZZATO, P. S. Iluminação natural no meio urbano: estudo de 

caso com o método dos indicadores de altura admissíveis aplicado a campinas, SP. 

ENCAC – COTEDI 2003. Curitiba 2003. P. 583-589. 

NABIL, A.; MARDALJEVIC, J. Useful daylight illuminances: A replacement for 

daylight factors. Energy and Buildings, London: Elsevier, v.38, p.905-913, 2006. 

NIKIFORIADIS, F.; PITTS, A. 3D digital geometric reconstruction of the urban 

environment for daylight simulations studies. In: INTERNATIONAL BUILDING 

SIMULATION CONFERENCE, 8., Eindhoven, Netherlands, 2003. 

Proceedings…Eindhoven: IBPSA, 2003. 

OAKLEY, G.; RIFFAT, S. B.; SHAO, L. Daylight performance of lightpipes. Solar 

Energy Vol. 69, No. 2, pp. 89–98, 2000. 

PEREIRA, R. C.; PEREIRA, F.O.R.; CLARO, A. Caracterização da contribuição do 

entorno na avaliação da iluminação natural em edificações. Ambiente Construído, 

Porto Alegre, v. 8, n. 4, p. 103-115, out./dez. 2008. 

RATTI, C.; BAKER, N.; STEEMERS, K. Energy consumption and urban texture. 

Energy and buildings, V.37, p. 762-776, 2004.  

ROBBINS, Claude L. Daylighting: design and analysis. Van Nostrand Reinhold 

Company Inc. New York, 1986 

THERMIE ENERGY RESEARCH GROUP. Daylighting in buildings. Dublin: School of 

Architecture, University College Dublin, 1994. 

TREGENZA, P. e I. M. WATERS.  Daylight coefficients. Lighting Research & 

Technology, v.15, n.2, p.65-71, 1983 

ÜNVER, R.; ÖZTÜRK, L.; ADIGÜZEL, S.; ÇELIK, Ö. Effect of the facade alternatives on 

the daylight illuminance in offices. Energy and building, London, v.35, p. 737- 746, 

2003 

VITÓRIA (Município). Código de obras. Lei n.º 4821, de 30 de dezembro de 1998. 

Institui o Código de Edificações do Município de Vitória e dá outras providências, 

Vitória, ES, p. 72.1998. 

VITÓRIA (Município). Plano Diretor Urbano. Lei nº. 6.705, de 2006. Dispõe sobre o 

desenvolvimento urbano no Município de Vitória, institui o Plano Diretor Urbano e 

dá outras providências, Vitória, ES, p.48. 2006. 

 



286 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



287 

 

ANEXO A – PLANTA DE COTAS DA PRAIA DO CANTO- VITÓRIA/ES 
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ANEXO B – CAPÍTULO V - FAZ PARTE DA LEI N 4821 QUE INSTITUI O CÓDIGO 

DE EDIFICAÇÕES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. 

 

CAPÍTULO V 
 

COMPARTIMENTOS: CLASSIFICAÇÃO, DIMENSIONAMENTO, ILUMINAÇÃO E 
VENTILAÇÃO 

 
SEÇÃO I 

 
CLASSIFICAÇÃO E DIMENSIONAMENTO 

 

Art. 124. Os compartimentos e ambientes nas edificações deverão ser posicionados e 

dimensionados de forma a proporcionar conforto ambiental, térmico, acústico e proteção 

contra a umidade, obtidos pelo adequado dimensionamento e emprego dos materiais das 

paredes, cobertura, piso e aberturas, bem como das instalações e equipamentos. 

 

Art. 125. Os compartimentos das edificações serão classificados nos Grupos A, B, C e D e o 

dimensionamento mínimo e necessidade de ventilação e iluminação serão determinados 

pela sua função na edificação. 

 

Parágrafo único. Excetua-se do disposto neste artigo as edificações residenciais 

unifamiliares. 

 

Art. 126. Classificar-se-ão no Grupo A aqueles compartimentos destinados a repouso, estar, 

refeição, estudo, trabalho, reunião, prática de exercício físico ou esporte. 

 

§ 1º. Estes compartimentos terão, obrigatoriamente, sua ventilação e iluminação 

proporcionadas pelo afastamento de frente, espaço dos logradouros ou área principal. 

 

§ 2º. Salvo disposição de caráter mais restritivo, constante em legislação específica, o 

dimensionamento dos compartimentos deverá respeitar os mínimos de 2,60m (dois metros e 

sessenta centímetros) de pé-direito, 7,50m² (sete metros e cinqüenta decímetros quadrados) 

de área e possibilitar a inscrição de um círculo no plano do piso com diâmetro de 2,00m 

(dois metros). 

 

§ 3º. Quando houver mais de dois compartimentos destinados a repouso, nas unidades 

habitacionais, um deles poderá ter área mínima de 4,00m² (quatro metros quadrados). 
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Art. 127. Classificar-se-ão no Grupo B os compartimentos destinados a: 

I - depósitos em geral, com área superior a 2,50m² (dois metros e cinqüenta decímetros 

quadrados); 

II - varandas e terraços; 

III - cozinhas, copas e áreas de serviço; 

IV - salas de espera, com área inferior a 7,50m² (sete metros e cinqüenta decímetros 

quadrados). 

 

§ 1º - Estes compartimentos terão, obrigatoriamente, sua ventilação e iluminação 

proporcionadas pelo afastamento de frente, espaço dos logradouros, área principal ou área 

secundária. 

 

§ 2º. Salvo disposição de caráter mais restritivo constante em legislação própria, o 

dimensionamento deverá respeitar o mínimo de 2,30m (dois metros e trinta centímetros) de 

pé-direito e possibilitar a inscrição de um círculo no plano do piso com diâmetro de 0,80m 

(oitenta centímetros) para as varandas, de 1,30m (um metro e trinta centímetros) para as 

áreas de serviço e de 1,50m (um metro e cinqüenta centímetros) para os demais 

compartimentos. 

 

Art. 128. Classificar-se-ão no Grupo C os compartimentos destinados a: 

I - depósitos em geral, com área igual ou inferior a 2,50m² (dois metros e cinqüenta 

decímetros quadrados); 

II - instalações sanitárias, vestiários, áreas de circulação em geral e garagens; 

III - todo e qualquer compartimento que, pela natureza da atividade ali exercida, deva dispor 

de meios mecânicos e artificiais de ventilação e iluminação. 

 

§ 1º. Estes compartimentos poderão ter sua ventilação proporcionada pelos afastamentos 

de frente, laterais e de fundos, espaço dos logradouros, área principal, área secundária, 

dutos de exaustão vertical ou horizontal ou por meios mecânicos. 

 

§ 2º. Salvo disposição de caráter mais restritivo, constante em legislação própria, o 

dimensionamento dos compartimentos deste grupo deverá respeitar o mínimo de 2,30m 

(dois metros e trinta centímetros) de pé-direito e possibilitar a inscrição de um círculo no 

plano do piso com diâmetro de 0,80m (oitenta centímetros). 



290 

 

 

Art. 129. Classificar-se-ão no Grupo D os compartimentos destinados a abrigar 

equipamentos. 

 

Parágrafo único. O dimensionamento, iluminação e ventilação destes 

compartimentos serão objeto de regulamentação por ato do Poder Executivo. 

 

Art. 130. Os compartimentos que necessitarem de cuidados higiênicos e sanitários 

especiais deverão ser dotados de revestimentos adequados à impermeabilidade e 

resistência à freqüente limpeza, de acordo com a legislação específica vigente . 

 

Art. 131. Os compartimentos destinados a abrigar serviços de lavagem, lubrificação e 

pintura serão executados de modo a não permitir a dispersão do material em suspensão 

utilizado no serviço. 

 

Art. 132. A iluminação e ventilação naturais poderão ser substituídas por meios artificiais 

apresentados em projetos específicos. 

 

SEÇÃO II 
 

ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO 
 

Art. 133. Observados os mínimos previstos nesta Lei, a iluminação e a ventilação dos 

compartimentos nas edificações poderão ser proporcionadas por: 

I - afastamentos de frente, laterais e de fundos; 

II - espaço dos logradouros; 

III - área principal; 

IV - área secundária; 

V - ventilação induzida. 

 

Art. 134. Toda área principal deverá satisfazer às seguintes condições: 

I - quando for fechada: 

a) - ter área, mínima, de 10,00m² (dez metros quadrados); 

b) - permitir, ao nível de cada piso e fronteiro ao vão do compartimento a iluminar, a 

inscrição de um círculo cujo diâmetro mínimo D, seja fornecido pela fórmula: 

D =2,00 + h 
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6 

sendo "h" a distância do piso do compartimento a iluminar até o piso do segundo andar que, 

por sua natureza e disposição no projeto, deva ser servido pela área; 

II - quando for aberta: 

 

a) - permitir, ao nível de cada piso e fronteiro ao vão do compartimento a iluminar, a 

inscrição de um círculo cujo diâmetro mínimo D seja dado pela fórmula: 

 

D = 1,50 + h 

6 

sendo "h" a distância do piso do compartimento a iluminar até o piso do segundo andar que, 

por sua natureza e disposição no projeto, deva ser servido pela área. 

 

Parágrafo único. As áreas só serão consideradas abertas quando a ligação com o 

logradouro possuir uma largura nunca inferior a 1,00m (um metro). 

 

Art. 135. Toda área secundária deverá satisfazer às seguintes condições: 

I - ter área, mínima, de 6,00m² (seis metros quadrados); 

II - permitir ao nível de cada piso e fronteiro ao vão do compartimento a iluminar a inscrição 

de um círculo cujo diâmetro mínimo D, seja dado pela fórmula: 

D =1,50+ h 

10 

sendo "h" a distância do piso do compartimento a iluminar até o piso do segundo andar que, 

por sua natureza e disposição no projeto, deva ser servido pela área. 

 

Art. 136. As reentrâncias destinadas à iluminação e à ventilação só serão admitidas quando 

tiverem o lado aberto, no mínimo, igual à profundidade das mesmas. 

 

Parágrafo único. No lado aberto da reentrância, poderão existir elementos desde 

que mantida a taxa de iluminação e ventilação dos compartimentos. 

 

Art. 137. Os compartimentos dos grupos C e D que não utilizarem de ventilação e 

iluminação naturais deverão ter sua ventilação proporcionada por dutos de exaustão vertical 

ou horizontal, visitáveis e abertos diretamente para o exterior, ou por meios mecânicos. 
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§ 1º. O duto de exaustão vertical deverá ter: 

I - área mínima de 1,00m² (um metro quadrado); 

II - seção transversal capaz de conter um círculo de 0,60m (sessenta centímetros) de 

diâmetro. 

 

§ 2º. O duto de exaustão horizontal deverá ter: 

I - área mínima de 0,50m² (cinqüenta decímetros quadrados), observada a dimensão mínima 

de 0,25m (vinte e cinco centímetros); 

II - comprimento máximo de 5,00m (cinco metros) quando houver uma única comunicação 

para o exterior; 

III - comprimento máximo de 18,00m (dezoito metros) quando possibilitar ventilação 

cruzada, pela existência de comunicações diretas para o exterior. 

 

§ 3º. Os meios mecânicos deverão ser dimensionados de forma a garantir a renovação do 

ar, de acordo com as NT, salvo exigência maior fixada por legislação específica. 

 

SEÇÃO III 
 

ABERTURAS: PORTAS E JANELAS 
 

Art. 138. As portas ou janelas terão sua abertura dimensionada em função da destinação do 

compartimento a que servirem, e deverão proporcionar resistência ao fogo, nos casos 

exigidos, isolamento térmico, isolamento e condicionamento acústicos, estabilidade e 

impermeabilidade. 

 

Parágrafo único. Os portões, portas e janelas situados no plano de piso térreo não 

poderão abrir sobre as calçadas. 

 

Art. 139. Com a finalidade de assegurar a circulação de pessoas portadoras de deficiências 

físicas, as portas situadas nas áreas comuns de circulação, bem como as de ingresso à 

edificação e às unidades autônomas, terão largura livre mínima de 0,80m (oitenta 

centímetros). 

 

Art. 140. As aberturas para ventilação e iluminação dos compartimentos classificados nos 

grupos A e B, poderão estar ou não em plano vertical e deverão ter dimensões 
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proporcionais a, no mínimo, 1/8 (um oitavo) da área do compartimento, observado o mínimo 

de 0,60m² (sessenta decímetros quadrados). 

 

§ 1º. A metade da área necessária à iluminação deverá ser destinada à ventilação do 

compartimento. 

 

§ 2º. As proporções das aberturas poderão ser reduzidas em até 30% (trinta por cento) 

quando se tratar de abertura zenital. 

 

§ 3º. Os compartimentos classificados nos Grupos A e B poderão apresentar, no máximo, a 

partir do plano de iluminação, profundidade igual a 4 (quatro) vezes sua largura mínima. 

 

§ 4º. As aberturas das varandas não poderão ser fechadas por esquadrias. 

 

Art. 141. As aberturas para ventilação dos compartimentos classificados no Grupo C, 

poderão estar ou não em plano vertical e deverão ter dimensões proporcionais a, no 

mínimo, 1/15 (um quinze avos) da área do compartimento, observado o mínimo de 0,25m2 

(vinte e cinco decímetros quadrados). 

Parágrafo único. A ventilação de garagens deverá ser feita através de pelo menos duas 

aberturas em paredes opostas, ou nos tetos junto a estas paredes. 

Art. 142. A ventilação e iluminação de qualquer compartimento poderá ser feita 

através de varandas. 

 

Art. 143. A ventilação e iluminação dos compartimentos classificados nos Grupos B e C 

poderão ser feitas através de outro compartimento. 

 

Parágrafo único. As instalações sanitárias não poderão ser ventiladas através de 

compartimentos destinados ao preparo e ao consumo de alimentos, e 

compartimentos classificados no grupo A. 

 

Art. 144. Os ambientes ou compartimentos que contiverem equipamentos ou instalações 

com funcionamento a gás deverão ter ventilação permanente, assegurada por aberturas 

para o exterior, atendendo às NT. 
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Art. 145. Uma vez garantida a iluminação e ventilação mínimas previstas nesta Lei, serão 

permitidas aberturas de vãos excedentes em quaisquer compartimentos. 

 

Art. 146. Em observância ao disposto no Código Civil, nenhuma abertura voltada para a 

divisa do lote poderá ter qualquer de seus pontos situados a menos de 1,50m (um metro e 

cinqüenta centímetros) dessa, ressalvadas as aberturas voltadas para o alinhamento dos 

logradouros. 
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ANEXO C – CARACTERISTICAS FISICAS E ESTRUTURAIS DA REDE VIÁRIA 

BÁSICA CONTIDAS NO PLANO DIRETOR URBANO DE VITÓRIA/ES 
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ANEXO D – CARACTERISTICAS DOS AFASTAMENTOS DAS EDIFICAÇÕES 

CONTIDAS NO PLANO DIRETOR URBANO DE VITÓRIA/ES 
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ANEXO E – CARACTERISTICAS DA ZONA DE OCUPAÇÃO CONTROLADA 2 – ZOC 2 CONTIDA NO PLANO DIRETOR 

URBANO DE VITÓRIA/ES 

 


