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cada ilusão. Negócio de louco... 
 

A cidade ideal dum cachorro 

Tem um poste por metro quadrado 

Não tem carro, não corro, não morro 

E também nunca fico apertado 
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RESUMO 
 

Os parâmetros urbanísticos atualmente utilizados pelas Prefeituras Municipais 

de todo o país possuem o propósito de orientar os profissionais envolvidos para 

aprovação dos projetos arquitetônicos e padronizar procedimentos para que o poder 

público possa se organizar quanto ao seu processo de urbanização. A partir da 

observação do surgimento das edificações do tipo “caixas de vidro”, este trabalho 

propõe uma reflexão em torno da insuficiência e fragilidade dos parâmetros 

urbanísticos frente à complexidade das exigências apresentadas pelas aglomerações 

urbanas atuais. Mediante a identificação da desconexão entre os parâmetros 

urbanísticos atualmente utilizados e o bem-estar que foram destinados a produzir, a 

pesquisa aponta que o desconhecimento das especificidades dessa relação requer 

urgentemente uma fundamentação teórica como mediadora dessa relação, de forma 

a resgatar o papel da administração pública no ordenamento territorial, superando as 

interpretações superficiais e imediatas que supervalorizam o saber cotidiano em 

detrimento da apropriação do saber acadêmico. Para tanto, o pensamento é voltado 

para o resgate da importância dos parâmetros, por meio da ligação que deve existir a 

partir de estudos técnicos com indicadores que podem ser criados e colecionados de 

forma a dar sustentação teórica para a elaboração dos parâmetros. Assim, 

considerando que a parcela de contribuição da arquitetura para com o bem-estar é 

efetivada pelo conforto ambiental, a partir da criação de três categorias de análise –  

o espaço construído, o ambiente humano e a percepção de bem-estar –, o trabalho 

pôde avançar em direção ao detalhamento, em especial quanto ao conforto térmico, 

para que ao final surgisse uma proposta metodológica de elaboração de um parâmetro 

urbanístico selecionado, de modo a readequar o seu propósito principal e a criar uma 

base teórica que o sustente. 

 
 

Palavras-chave: Parâmetros Urbanísticos. Indicadores. Bem-estar. Ambiente 

Humano. Espaço Construído. Conforto Ambiental. 

 

 
 

 

 



 
8 

ABSTRACT 
 

The urban codes currently used by city halls around the country have the 

purpose of guiding the professionals involved for the approval of architectural projects 

and standardize procedures so that the public power can organize itself regarding its 

urbanization process. From the observation of the emergence of buildings such as 

"glass boxes", this paper proposes a reflection on the insufficiency and fragility of urban 

codes in view of the complexity of the demands presented by the current urban 

agglomerations. By identifying the disconnect between the currently used urban 

parameters and the well-being for which they were intended to produce, the research 

points out that the lack of knowledge of the specificities of this relationship urgently 

requires a theoretical foundation as the mediator of this relationship, in order to rescue 

the role of public administration in the territorial order, surpassing the superficial and 

immediate interpretations that overvalue the daily knowledge to the detriment of the 

appropriation of the academic knowledge. To this end, the thinking is directed to the 

rescue of the importance of the codes, through the connection that must exist from 

technical studies with indicators that can be created and collected in order to provide 

theoretical support for the elaboration of the parameters. Thus, considering that the 

contribution of architecture to the well-being is effected through environmental comfort, 

from the creation of three analysis categories: the built space, the human environment 

and the perception of well-being, the work was able to advance towards the detailing, 

especially regarding the thermal comfort, so that at the end a methodological proposal 

of elaboration of a selected urbanistic parameter emerged, in order to readjust its main 

purpose and to create a theoretical base that sustains it. 

 

Keywords: Urban Codes. Indicators. Welfare. Human Environment. Built 

Space. Environmental Comfort. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

A adoção de um padrão construtivo que nas últimas décadas tomou força e 

atualmente surge em espaços urbanos diversos pode ser considerada o resultado ou 

a ponta do iceberg de toda uma rede complexa de fatores que merece uma profunda 

reflexão. Esse padrão, quando faz surgir diversas “caixas de vidro”, em geral 

espelhadas em meio a áreas urbanas já consolidadas e que transformam tão 

fortemente as paisagens e a vida no seu entorno, causa, no mínimo, um 

estranhamento que deve ser analisado sob diversos aspectos. O primeiro é o do 

projeto arquitetônico em si, de suas inovações e singularidades que, pela própria 

natureza do objeto, reduz por si só as particularidades quando introduz um padrão 

construtivo a ser seguido de fachadas compostas apenas por alumínio e vidro. Ao 

analisarmos a evolução histórica dos métodos construtivos das fachadas, podemos 

verificar que as chamadas fachadas avançadas de alto desempenho cada vez mais 

são tratadas como um elemento independente da edificação, que deve possuir 

funções ativas como a de proteger, gerar energia, refletir a radiação e diversos outros, 

devendo criar, dessa forma, conforto para seus ocupantes e o seu entorno. A Figura 

01, apresentada a seguir, retrata resumidamente a evolução histórica da fachada 

como integrante da edificação até a sua independência: 
 

 

 

 

 

 
Fonte: Adaptado de MEIJS, M., KNAACK, U, 2009. 

Figura 01: Evolução histórica das fachadas. 
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Em seguida e após ultrapassados os aspectos arquitetônicos e legais, todos os 

olhares se voltam, ou deveriam voltar-se, não somente para fatores estéticos, mas 

também para os impactos que as “caixas de vidro” causam em termos de eficiência 

energética, ambiência, compacidade, bem-estar e qualidade de vida da população 

afetada. A importação de métodos construtivos de outros países com diferentes climas 

deve ser feita com muito cuidado para que os objetivos alcançados em outros locais 

do planeta não sejam frustrados no Brasil. Para os interessados nesse padrão 

construtivo, é de fundamental importância que esses impactos possam ser medidos 

tanto para o recebimento de uma aceitação formal/legal dos órgãos governamentais 

quanto para o aval social do empreendimento. Desta forma, é nesse momento que 

indicadores poderiam ser utilizados para servirem de base de análise para tais 

intenções. Por outro lado, os impactados com a intervenção somente terão a 

sensação de estarem sendo afetados quando não se sentirem confortáveis dentro ou 

fora da construção, seja por aspectos estéticos, biológicos, psíquicos ou sociais. E 

podem existir compensações? A beleza de uma edificação pode compensar os 

painéis espelhados que refletem a radiação solar nas ruas? A rejeição inicial à Torre 

Eiffel pelos parisienses é um exemplo de como uma questão estética pode ser 

diminuída quando identificados fatores para compensação, como, na época, a 

instalação de uma central de comunicações, um espaço para estudos aerodinâmicos 

e a criação um gabinete meteorológico.1 

 

Assim como a Torre Eiffel, que não foi demolida devido à identificação de 

simples fatores relacionados com o uso e utilidade, os parâmetros urbanísticos 

utilizados atualmente tentam lidar com a complexidade de nossa sociedade validando 

ou não determinada construção. Para tanto, na busca de tais validações, são 

empregados parâmetros para análise e aceitação como: taxa de ocupação, taxa de 

impermeabilização, gabaritos e cotas, sendo então chamados de parâmetros 

urbanísticos. 

 

Percebe-se então que a relevância do tema do trabalho se apresenta em torno 

do poder de aceitação por parte dos órgãos que aprovam a construção de um 

 
1HARVIE, David I. Eiffel: The Genius Who Reinvented Himself (2006). 
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empreendimento e do dever de ampliar e revisar constantemente os parâmetros a 

serem utilizados, assim como a correlação entre eles. Nessa hora, os interessados 

pelo empreendimento, os impactados por ele e o poder público se separam, pois cada 

um possui exigências e intenções distintas sobre quais indicadores devem ser 

adotados e suas formas de interpretação. Podemos exemplificar uma situação em que 

a construtora responsável pelo empreendimento deseja reduzir as áreas verdes; a 

população local, ao contrário, deseja o aumento; e o poder público incentiva a 

implantação de ciclovias naquela área. Surge uma arena de disputa com interesses 

distintos que necessariamente precisam possuir uma área de convergência para que 

se possa reduzir a arbitrariedade nas decisões de ocupação do espaço urbano. 

 

O grande problema nesse caso é que cada grupo possui estratégias e 

interesses diferentes e, principalmente, velocidades de atuação distintas. O mercado 

rapidamente cria mecanismos de venda, estratégias de marketing e certificações 

como LEED2 e AQUA3 para demonstrar que seus produtos são os melhores e que 

atendem aos anseios do consumidor e da sociedade. O poder público, com seus 

mecanismos formais de incentivo ou freio, age lentamente na busca de seus 

interesses, muitas vezes com funcionários não qualificados para tais fins, fazendo 

exigências durante o percurso de aprovação do projeto, porém, em muitos casos, sem 

nada poder fazer quando interessados e impactados já entraram em um acordo 

implícito sobre o que irão vender e sobre sua aceitação. E ainda, de um modo geral, 

poucos estão focados nos efeitos do conjunto das soluções prediais na cidade. Em 

alguns municípios, como no Rio de Janeiro, atualmente, a discussão sobre a criação 

de exigências para avaliação de impactos de vizinhança incorpora a preocupação do 

aumento de temperatura nos espaços públicos, mas ainda não conseguiram 

encaminhar normas que assegurem tal controle. O discurso amplamente utilizado da 

eficiência, eficácia e efetividade que norteia as ações de várias instâncias 

governamentais pode ser aqui destacado, sendo suas definições clássicas a seguir 

apresentadas:  

 
2 LEED – Leadership in Energy and Environmental Design, ou Liderança em Projeto de Energia e 

Meio Ambiente – é uma certificação internacional, dada pela Green Building Council que apresenta 
parâmetros para construções. 

3 Por iniciativa da Fundação Vanzolini, centro de Certificação, Gestão de Tecnologias aplicadas à 
Educação e Projetos, a Certificação AQUA (Alta Qualidade Ambiental) voltada para a certificação de 
construções sustentáveis, foi adaptada à realidade brasileira, considerando parâmetros técnicos, 
regulamentações e normalização técnica nacional e sua metodologia, baseada no francês Démarche HQE 
(Haute Qualité Environmentale). 
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• Eficiência: diz respeito à boa utilização dos recursos (financeiros, materiais e 

humanos) em relação às atividades e resultados atingidos. Por exemplo, atividades 

planejadas X realizadas, custo total X pessoas atingidas, quantidade de recursos X 

pessoas capacitadas; 

 

• Eficácia: observa se as ações do projeto permitiram alcançar os resultados 

previstos. Um projeto urbanístico permitiu aos seus participantes adquirir novas 

habilidades e conhecimentos? A criação de um espaço destinado a cooperativas 

realmente implicou melhorias na produção e comercialização de produtos? 

  

• Efetividade: examina em que medida os resultados do projeto, em termos de 

benefícios ou mudanças geradas, estão incorporados de modo permanente à 

realidade da população atingida. Por exemplo, se uma solução urbanística destinada 

a um grupo conseguiu manter no tempo novos comportamentos e atitudes positivas 

por iniciativas e motivações próprias. 

 

Pelo olhar da eficiência e da efetividade, inúmeras soluções já se apresentam. 

Soluções energéticas, painéis solares, equipamentos cada vez mais eficientes, novos 

materiais empregados, certificações, etiquetagem e tantas outras que, com os 

números apresentados, comprovam e atestam serem eficientes e eficazes. Porém, no 

campo da efetividade, o trabalho se torna mais complexo, surgindo a necessidade de 

o mercado e de o sistema econômico direcionarem seus esforços para criar e inserir 

suas vontades aos consumidores que levam suas expectativas à população como um 

todo. Nesse instante, o distanciamento e a dificuldade da medição de variáveis 

subjetivas como o sentimento de pertencimento, a aderência com a cultura local e 

felicidade fazem com que aspectos essencialmente técnicos e suas escalas de 

medição se sobreponham aos aspectos de bem-estar e de conforto.  
 

Se a avaliação das políticas públicas deve considerar a “interação dialética 

entre regulação social e emancipação social que se reproduz pela polarização 

constante entre vontade individual e a vontade geral, entre o interesse particular e o 

bem comum” (SANTOS, 2006, p. 317), como a administração pública, com seus 

limitados mecanismos atuais de ação, pode regular tais polarizações, se na busca 
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pela efetividade a população já se encontra seduzida sobre o que é o progresso 

urbano e suas metodologias construtivas? 

 

A pesquisa aqui apresentada se desenvolve, em um primeiro momento, a partir 

da observação do surgimento das “caixas de vidro” ao longo do tempo, em torno da 

insuficiência e fragilidade dos parâmetros urbanísticos frente à complexidade das 

exigências apresentadas pelas aglomerações urbanas atuais. 

 

Os parâmetros urbanísticos atualmente utilizados pelas Prefeituras Municipais 

de todo o país integram de certa forma e com pequenas exceções um mesmo conjunto 

com propósitos similares, que é o de orientar os profissionais envolvidos para 

aprovação dos projetos arquitetônicos e padronizar procedimentos para que o poder 

público possa se organizar quanto ao seu processo de aprovação.  

 

Tomando como um exemplo bastante detalhado e completo o Distrito Federal, 

a partir de sua publicação no ano de 2013 da listagem de itens para verificação na 

aprovação de projetos, além de apontar toda a legislação em vigor e as normas 

técnicas correspondentes, apresenta como objetivo que: 
 

 
“A listagem de itens para verificação na aprovação ou visto de 
projeto de arquitetura de obra inicial ou de modificação tem como 
objetivo orientar os profissionais habilitados na análise e 
aprovação de projetos de arquitetura nas Administrações 
Regionais do Distrito Federal e na Diretoria de Análise e 
Aprovação de Projetos – DIAAP, da Casa Civil do Governo do 
Distrito Federal. Visa padronizar os procedimentos para análise 
dos projetos com o objetivo de dar celeridade e eficiência aos 
processos de aprovação de obras de edificação no âmbito do 
Distrito Federal” (Cartilha da Casa Civil do Governo do Distrito 
Federal, 2013, p. 04). 

 

 

Orienta por fim que os parâmetros urbanísticos a serem considerados serão os 

apresentados na Tabela 01 a seguir: 
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Fonte: “Listagem de Itens para verificação na aprovação ou visto de projeto de arquitetura de obra inicial ou de 
modificação – checklist”, pág. 13. 

 

A legislação atual que serve de base para a definição dos parâmetros 

urbanísticos por meio de suas leis complementares dos respectivos planos diretores, 

leis ordinárias, decretos, resoluções, normas, portarias e demais dispositivos deve ser 

utilizada neste caso de uma forma linear para que se possa identificar com clareza a 

ligação entre um parâmetro urbanístico e o fim a que se destina. Tomando como 

exemplo o item “56 – Taxa de Área verde” da Tabela 01, pode-se ver que uma norma 

específica estabeleceu seus limites, porém tais limites produzem efetivamente uma 

relação justa e aceitável com o que foi pactuado no plano diretor? Quais as bases 

para a adoção desses limites e quais indicadores são utilizados para sua aferição e 

monitoramento ao longo do tempo? O cumprimento individual de uma taxa de área 

verde pode estar trazendo benefícios verdadeiramente positivos para a população 

local? 
 

Estas e tantas outras perguntas só podem ser respondidas se o nexo causal 

entre o bem-estar e o parâmetro urbanístico correspondente estiver claramente 

Tabela 01: Parâmetros urbanísticos a serem considerados para a aprovação ou modificação de obras. 
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identificado e apresentado, pois, caso contrário, não existirão fundamentos 

suficientemente sólidos para a adoção dos critérios técnicos e suas possíveis 

mudanças ao longo do tempo. A fragilidade dessa relação faz com que a análise e 

aprovação de um projeto se torne um procedimento meramente mecânico, de 

cumprimento ou não de itens isolados e até da abertura rotineira de exceções e 

permissões pelo gestor público competente. 

 

Voltando ao exemplo das áreas verdes e supondo a adoção de 30% como o 

limite de aprovação para esse parâmetro, a relação entre o valor de 30% e o bem-

estar ou o conforto ambiental que este valor representa não está claramente definida, 

pois há um grande distanciamento, e o que possuímos são apenas rastros e tentativas 

de indicar o caminho. Sabe-se da importância das áreas verdes para o aumento da 

temperatura do ar e da umidade, da redução de ruídos, da filtragem de poluentes, da 

prevenção da erosão; mapeiam-se ilhas de calor; instituem-se áreas de proteções 

ambientais, porém essa relação se mostra frágil quando os indicadores utilizados não 

estão efetivamente apresentados. 
 

A Figura 02 a seguir demonstra uma primeira tentativa de identificação e 

mapeamento da origem para o exemplo de 30% de área verde como parâmetro: 

 
Fonte: Autor, 2017 

Figura 02: Mapeamento de Parâmetro Urbanístico. 
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Os estudos como etapa primeira servirão como base para a definição dos 

indicadores e devem ser constantemente atualizados para que se possam identificar 

mudanças nas características urbanas locais, além de conferir uma maior agilidade 

quanto a essas mudanças por parte dos gestores públicos envolvidos no processo. 

Os indicadores selecionados devem apresentar corretamente os dados necessários à 

definição do parâmetro urbanístico, sendo necessária a criação de escalas para que 

se possam definir os níveis de influência de cada indicador para o parâmetro 

urbanístico em questão. Assim, com o parâmetro urbanístico definido, a legislação, 

seja ela de qualquer tipo, poderá encontrar fundamento e justificativa para o seu 

conteúdo. 

 

Indicadores fundamentalmente técnicos, como o percentual de ciclovias por 

habitante, níveis de ruídos, resíduos sólidos processados e tantos outros, possuem 

uma relativa facilidade de medição, enquanto indicadores sociais e de bem-estar se 

mostram bastante complexos para sua adoção. Nesse sentido e na tentativa de criar 

uma sustentação teórica, Amartya Sen (Nussbaum & Sen, 1995.) define a qualidade 

de vida a partir de dois conceitos distintos: “capacidades” (capabillities), que 

representa as combinações possíveis de coisas que uma pessoa está apta a fazer ou 

ser, e “funcionalidades” (functionings), que representa partes do estado de uma 

pessoa e as várias atividades que ela faz ou que é. Assim, a “capacidade” irá refletir, 

para cada pessoa, combinações diferentes de “funcionalidades” que esta pessoa 

pode, de certa forma, conseguir. Ao concluir, Sen (1995) resume então que a 

capacitação não deve ser medida pelas realizações efetivas de uma pessoa, mas sim 

pelo conjunto de oportunidades reais que ela tem disponível a seu favor. O bem-estar 

não deverá, portanto, ser interpretado como um mero conjunto de bens, confortos e 

serviços, mas entendido que, por meio destes e das oportunidades efetivas 

oferecidas, as pessoas podem interagir e ser, destacando ainda a coletividade, ou 

seja, considerando oportunidades emergidas pelas realizações coletivas, passadas, 

presentes e a criação de expectativas futuras.  

 

A busca pela quantificação das inúmeras variáveis de bem-estar é um caminho 

difícil e bastante controvertido. Nussbaum (1993), por outro lado, afirma que, no caso 

das ciências sociais, essa busca nos levaria à pseudociência. Ela apresenta que as 

ciências sociais têm duas alternativas igualmente desprezíveis: 1- a que vê a ciência 
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social como uma ciência natural e que reduz o qualitativo ao quantitativo; 2 - a que, 

procurando restaurar as interpretações, descamba para o relativismo, desistindo da 

razão prática. A proposta de Nussbaum é que podemos sair do pseudocientifismo 

desengajado, sem abandonar, entretanto, o argumento racional, enfocando a parte, e 

não o todo, as particularidades das situações históricas das pessoas e do coletivo, o 

biográfico, e não o abstrato, tentando ser essencialmente comparativo, e não 

absoluto. E complementa por fim que não devemos discriminar paixões e aspectos 

subjetivos, pois as paixões correspondem a um sistema de avaliação individual, com 

suas devidas crenças sobre o que tem e o que não tem valor. 

 

Ao aplicar tais conceitos no espaço urbano – onde teremos uma clara divisão 

entre estudos técnicos e sociais que nortearão a escolha das categorias de estudo da 

pesquisa –, deve-se, portanto, considerar somente os técnicos e descartar o restante 

com vistas ao rigor científico e a certeza de possuir dados incapazes de variar com as 

complexas aspirações e comportamentos do ser humano?  

 

Cláudio Contador (2008), ao tratar da avaliação social de projetos, identifica 

alguns grupos de pessoas que criticam a validade das previsões e do instrumental 

teórico. Refere-se a um grupo que tem como discurso a enorme quantidade de 

externalidades e efeitos indiretos que de nada adiantaria as aplicações de métodos; 

um outro acredita que todas as interpretações são meras aproximações e defende a 

utilização do termo “na prática, a teoria é outra”; e outro grupo, por fim, defende que 

aspectos sociais nunca prevalecerão sobre aspectos políticos, burocráticos e 

administrativos. Sua posição, no entanto, contrária a esses grupos, é de que ter 

estimativas, por mais que imprecisas, ainda é melhor do que não as ter. A imprecisão 

deve ser corrigida direcionando esforços ao longo do tempo de forma a tornar a 

aproximação teórico-empírico cada vez mais reduzida e explicada. 

  

Cobb (1994), reforçando tais ideias, apresenta ainda que precisamos sempre 

criar indicadores e índices que ajudem a construir um futuro mais desejável e seguro, 

acreditando que estes devem ser mensurados principalmente em termos monetários, 

pois afirma que, para ser percebido, deve ser contabilizado. Ainda para Cobb (1994), 

criar indicadores deve ser visto como parte de um esforço para redefinir poder, 
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desafiando a forma pela qual o poder é usualmente retratado e para criar políticas 

realizáveis, baseadas em concepções alternadas de poder.  

 

Os indicadores, portanto, além de reunirem informações para tomadas de 

decisões referentes às escolhas políticas, têm também a função de espelhar a forma 

e os rumos que a coletividade irá seguir. Os cidadãos em geral são levados a perceber 

a sociedade na qual estão inseridos, não apenas por meio da sua experiência 

individual e imediata, mas pelas sinalizações daqueles que têm a tarefa de interpretar 

o cenário social no seu conjunto, vislumbrando seus rumos e horizontes. A 

objetividade, por sua vez, tão elogiada por sua exatidão dos dados, estará sujeita a 

diferentes interpretações e mesmo a distorções e manipulações, sejam elas 

intencionais ou não. 

 

Superado o debate se os indicadores devem ou não serem utilizados, a questão 

central que agora se apresenta é a de como eleger estudos e, a partir deles, selecionar 

indicadores que possuam informações condensadas, simplificadas, quantificadas, 

objetivando pôr fim à definição dos parâmetros urbanísticos de forma a facilitar a 

comunicação, as comparações e todo o processo público de decisão.  

 

Higueras (2010), quando trata o assunto para novas áreas urbanas, propõe 

inicialmente que três perguntas devem ser respondidas; são elas: 1. Quais são os 

impactos mais relevantes na escala urbana? 2. Quais são os critérios ao analisar 

projetos e há possibilidade de hierarquização? 3. São aplicáveis a ordenações 

existentes e futuras? 

 

Obtendo-se respostas a essas perguntas, é sugerido que se faça uma primeira 

aproximação criando-se grandes grupos de critérios e suas diferentes áreas, como: 

localização e ordenação, estrutura urbana, eficiência energética e outros. A partir 

dessa primeira aproximação, o detalhamento dos grupos e subgrupos irá se 

desenvolvendo e resultando, no fim, no surgimento dos indicadores e de suas fontes 

de dados. 

 



 
22 

Romero (2011), ao analisar 42 (quarenta e duas) superquadras da cidade de 

Brasília, aponta que edifícios construídos a partir dos anos 1990 em desacordo com 

o projeto original estão alterando o microclima local. Identifica em seu trabalho: 

 
“(...) edifícios mais largos, a descaracterização dos pilotis, a presença 
de apartamentos não vazados, de sacadas fechadas, a falta de brises, 
as fachadas espelhadas e as árvores ornamentais que não fornecem 
sombra, todos esses elementos permitidos por lei prejudicam o fluxo 
do vento e aumentam temperatura do ar” (ROMERO, 2011, p.31). 

 

Reforçando tais pensamentos, Assis (2011) afirma que há pouca aplicação das 

informações da climatologia urbana nas atividades de planejamento e projeto urbanos, 

concluindo que, além dos estudos das ilhas de calor, muitas outras variáveis ainda 

devem ser pesquisadas, tais como: o clima local, a emissão de gases, a inércia 

térmica do recinto urbano e a massa presente de vegetação. 

 

Com base no que foi exposto, a hipótese de trabalho que orienta essa tese é 

justamente a de que há uma desconexão entre os parâmetros urbanísticos atualmente 

utilizados e o bem-estar que foram destinados a produzir. O desconhecimento das 

especificidades desta relação requer urgentemente uma fundamentação teórica como 

a mediadora dessa relação de forma a resgatar o papel da administração pública no 

ordenamento territorial, superando as interpretações superficiais e imediatas que 

supervalorizam o saber cotidiano em detrimento da apropriação do saber acadêmico. 

 

A presente tese propõe iluminar a necessidade de uma compreensão mais 

profunda do processo de produção do conhecimento com vistas à necessidade da 

aproximação do conhecimento prático historicamente acumulado com um 

instrumental teórico elaborado, para que a administração pública possa se relacionar 

em um nível além do pragmático. Para tanto, a pesquisa que possui uma metodologia 

fundamentalmente baseada na revisão bibliográfica pretende criar um referencial 

teórico estruturante para apontar subsídios que visem superar o nível mais imediato 

de entendimento da relação entre as restrições impostas pelo poder público através 

dos parâmetros urbanísticos criados e o bem-estar pretendido. 

 

O caminho metodológico percorrido originou-se a partir da observação do 

surgimento das edificações denominadas tipo “caixas de vidro”, revelando toda uma 
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complexa estrutura acerca da produção do espaço urbano. Após a inquietude da 

observação, seguiu-se na busca dos rastros dos parâmetros urbanísticos na cidade 

do Rio de Janeiro, de forma a compreender as bases utilizadas para a aprovação dos 

projetos. Em seguida, a pesquisa concentrou-se em identificar a relação entre os 

parâmetros e o bem-estar produzido, trazendo à superfície conceitos fundamentais 

para a felicidade humana com vistas à percepção da parcela de contribuição da 

arquitetura. Identificou-se assim que o conforto ambiental representa essa parcela e, 

mediante tal constatação, o caminho metodológico seguiu tal direção. O enorme 

campo do conforto ambiental fez com que os trabalhos seguissem rumo ao 

detalhamento, em especial quanto ao conforto térmico, para que ao final surgisse uma 

proposta de devolução da importância dos parâmetros, combinada com um resgate 

de sua relação com o bem-estar. 

 

O estudo deve contribuir, portanto, na identificação de uma forma crítica e 

reflexiva sobre o fato de os parâmetros urbanísticos atualmente utilizados para a 

aprovação dos projetos atendem ou não as exigências da sociedade urbana atual, 

considerando aspectos técnicos, humanos e de percepção, revelando assim a 

essência da relação existente entre os parâmetros e o bem-estar produzido e 

expresso através do conforto ambiental. 
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1. O BEM-ESTAR NO ESPAÇO CONSTRUÍDO 
 

 
Diversos são os esforços em busca do bem-estar do indivíduo e do coletivo, 

em especial nos estudos e nas formas de produção das cidades. Estudos 

comportamentais, o melhoramento das técnicas construtivas, a utilização de materiais 

inovadores, o desenho participativo, a exaltação a sustentabilidade, as tentativas de 

conciliação entre o belo e o economicamente viável e a utilização da fenomenologia 

para definir conceitos sobre a percepção, o lugar, a paisagem e a interação com o 

meio ambiente são apenas alguns exemplos de como a preocupação em colocar o 

bem-estar como objetivo primeiro é, mesmo que em alguns casos de forma indireta, 

a pedra fundamental no planejamento do espaço construído. Ao analisarmos tais 

esforços apontando o nosso olhar para a busca do bem-estar e felicidade, nos 

deparamos com um enorme campo de estudos contendo complexas ramificações, 

sendo muitas delas além das fronteiras de nosso tema, desde Aristóteles, que 

associava a felicidade à hedonia (prazer) e à eudaimonia (uma vida bem vivida),4 até 

por exemplo, estudos que analisam a influência dos pais, da família, da idade, gênero, 

a busca de um estado ótimo de felicidade, a depressão, a produção de felicidade e 

bem-estar pela alimentação ou até a variação nos níveis de neurotransmissores, como 

a serotonina e a dopamina. 

 

Diante de tantas ramificações, a relação do homem com o espaço construído 

se posiciona em uma condição inicial de via única, a partir da edificação de algo, em 

que existe a emissão do próprio algo construído e da percepção do homem sobre o 

edificado. Essa condição inicial irá se transformando ao longo do tempo a partir de 

uma contínua alteração e uso do espaço, levando assim a novas percepções e 

sensações. Ao analisar estímulos exteriores provocados por experiências sensoriais, 

Merleau-Ponty (1994) afirma que a percepção não é uma sensação pura, pois versa 

sobre relações, e não sobre termos absolutos: o homem incorre em um “experience 

 

4No livro I da Ética a Nicômacos, Aristóteles apresenta uma hierarquia de bens, relativos e intrínsecos ao homem, 
os quais os classifica em insuficientes e autossuficientes. A partir dessa classificação, ele define a felicidade como um 
bem autossuficiente, um fim intrínseco ao homem e como um bem supremo. Assim, a felicidade seria a partir de seu ponto 
de vista um fim ultimo e o bem supremo desejado pelo homem. 
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error” ao acreditar que sabe o que é “ver”, “ouvir”, “sentir” os objetos por meio da 

percepção. É importante ressaltar que o “erro da experiência” apresentado por Ponty 

(1994) incorre quando o homem acredita saber, e não na experiência única que 

seguramente não é sujeita a erros, ou seja, o erro está na interpretação (consciente 

ou não) da experiência, e não na experiência em si. 

 

A partir desse ponto, podemos então observar que, se o erro pode ocorrer na 

interpretação de quem está passando pela experiência, este deve ocorrer também em 

quem se propõe a criar espaços construídos para outros, sobretudo se a proposta for 

a de alcançar o bem-estar e a felicidade para os outros através de tais espaços. Tanto 

aquele que cria como aquele que está passando pela experiência percebe os efeitos 

fundamentalmente através da cognição dos órgãos sensoriais e a partir de sua cultura, 

condutas higiênicas, crenças, gostos individuais, tradições familiares, nível 

educacional, condutas coletivas, fatores geográficos e econômicos, interpretando a 

cognição e apresentando como resultado uma resposta à experiência recebida ou 

concebida. 

 

Devemos pensar também que a experiência pode ser limitada e confinada em 

uma percepção seletiva? Sim. O contato com níveis educacionais baixos, com a 

miséria, com altos padrões de violência, com a falta de privacidade e desconforto nos 

ambientes íntimos certamente isolará indivíduos em um ambiente psíquico de 

percepção diferente daqueles que se relacionam com uma diversidade maior de 

características. Por outro lado, o contato com níveis educacionais altos, pouca ou 

nenhuma miséria, baixo padrão de violência, total privacidade e conforto nos 

ambientes íntimos também isolará indivíduos em seus ambientes psíquicos 

específicos. A percepção, por exemplo, de um indivíduo em Berlim sobre um parque 

certamente não será a mesma de um indivíduo no Rio de Janeiro se o mesmo parque 

pudesse ser reproduzido nos dois locais. 

 

O ponto apresentado ilustra o quanto “bem-estar” e “felicidade” são termos 

genéricos e complexos, e devemos ter cuidado ao usá-los fundamentalmente na 

seleção de estudos e pesquisas em temas tão profundos e com características 

bastante diversas. Assim, para o presente trabalho, o foco deverá iluminar a relação 

produção do espaço construído/bem-estar, de forma a revelar somente a parcela 
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contributiva desta relação com a felicidade. Para esmiuçar o grande tema deste 

trabalho, ou seja, para entender como o bem-estar se configura dentro de um espaço 

construído, é importante discorrer acerca de dois fenômenos fundamentais, sendo 

eles o corpo e o espaço. 

 

O corpo e a cidade são elementos-chave que, quando em harmonia, produzem 

a sensação de bem-estar e felicidade. Eles se entrelaçam na experiência urbana 

contemporânea. Frangella e Rui (2017) apontam que, embora na história da 

civilização ocidental as vivências corporais específicas sejam produto e produtoras 

dos espaços urbanos, elas atuam de forma específica, variando, assim, de acordo 

com o contexto no qual este corpo ocupa em um determinado espaço. Essa variação 

é fruto das mais diversas mudanças no contexto social e político urbano consolidado 

nas últimas décadas, bem como é decorrente das discussões que pensam a 

configuração da corporalidade.  

 

Nesse sentido, as autoras apontam que as mudanças econômicas, sociais e 

políticas que tomaram forma na virada do século XX passaram a pensar o corpo como 

um instrumento de transformação que serve como base para os mais diversos 

projetos de modernidade. Falar sobre essa relação é importante, pois, segundo Netto 

(2013), ao se evocar o espaço urbano, assim como entendê-lo como um aspecto 

inerente à experiência humana, já há um processo de urbanização. Tanto do ponto de 

vista da filosofia quanto dos estudos urbanos, esse propósito significa adentrar em 

territórios potencialmente estranhos, talvez novos, para se pensar em outras 

possibilidades de se construir um espaço. 

 

Assim, torna-se importante perceber como as experiências urbanas e corporais 

são dialógicas, ou seja, como se complementam e evocam a todo instante a sensação 

do bem-estar. É necessário entender que o corpo na cidade precisa ser imaginado e 

materializado na arquitetura e dinâmica urbana, visto que é ele, por meio de um 

indivíduo, que irá ocupar esses espaços e se sentir ou não bem a partir de 

experiências diversas em esferas distintas. Para tanto, é importante que este corpo 

não seja entendido apenas como uma metáfora inspiradora para projetos de 

urbanização, mas sim como uma experiência concreta, múltipla e influente para que 
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uma cidade seja constituída a partir da necessidade da garantia contínua do bem-

estar, da satisfação e da felicidade. 

 

Essa discussão é importante, pois Frangella e Rui (2017) frisam que, em uma 

política de escala, o corpo ocupa o primeiro nível. Visto que possui um lugar primário 

no processo de constituição de uma identidade pessoal, marca a fronteira com o outro, 

em seu sentido físico e social, bem como é nele que se concentra a construção do 

espaço pessoal e fisiológico. É neste contexto que questões de gênero, raça, dentre 

outras diferenças sociais, são construídas em torno da identidade corpórea. Todas 

essas construções, de alguma forma, influenciam o processo de construção de um 

espaço, seja ele público ou privado, pois são essas conformações que promoverão a 

sensação do bem-estar discutida neste trabalho.  

 

É importante trazer para esta discussão a existência de diversos corpos que 

devem ser considerados neste processo de urbanização, principalmente aqueles 

usualmente marginalizados e conhecidos em diversos estudos como portadores do 

“corpo precário”. O termo surge porque o mundo é marcado pela incerteza econômica, 

pela dominação do Estado, pela erosão do mundo do trabalho, bem como pela 

ameaça às existências precárias que são assistidas e governadas de formas 

diferentes. Assim, é necessário que os espaços sejam projetados, também, para este 

público, uma vez que o bem-estar se localiza também na relação com o ambiente 

urbano. 

 

Na história, o corpo, durante um tempo expressivo, era concebido como um 

suporte sobre o qual a tradição social deve se projetar e se atualizar. Assim, era 

entendido como uma construção social sobre a qual se mobilizam condições 

simbólicas variadas. Dessa forma, era encarado como uma ferramenta original com a 

qual os humanos moldavam o mundo, assim como era entendido como uma 

substância a partir da qual o mundo humano é moldado. Um tempo depois, este corpo 

ainda era compreendido como o limite da relação entre a civilização e a natureza. 

Assim, muitos dos estudos preocupavam-se em indicar como a sociedade ocidental, 

da Idade Média até o século XX, conformou-se em entender este corpo como uma 

estrutura que molda e limita as emoções e maneiras dos indivíduos a partir de códigos 

de comportamento, funções corporais, relacionamento entre sexos e controle da 
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agressividade. Nesse momento, é possível perceber que há certa individualização 

desses corpos por meio da criação histórica de uma “distância civilizadora”. Porém, 

Frangella e Rui (2017) chamam a atenção para o fato de que este processo de 

individualização só é possível quando o corpo se encontra inscrito em uma rede de 

relações interpessoais e funcionais que o posiciona e favorece o seu comportamento 

racional, civilizado e socializador. 

 

Já nas décadas de 1960 e 1970, o corpo passou a ser encarado como o motor 

político de movimentos sociais que reivindicavam algumas questões que, 

posteriormente, caracterizaram-se como marcos históricos, tais como a possibilidade 

de inúmeras práticas sexuais, o fim de determinados tabus corporais, a liberação 

feminina, dentre outros. Esses marcos são importantes de serem mencionados, pois 

o bem-estar apenas pode ser concretizado quando os mais diversos grupos, desde 

os mais específicos até os convencionais, conseguem ocupar os espaços sem serem 

oprimidos por instituições reguladoras, por exemplo.  

 

Nesse momento, o corpo, segundo os estudos feitos por Frangella e Rui (2017), 

é caracterizado como o epicentro de emergentes configurações políticas e de 

revoluções crescentes que tomaram forma ao decorrer das décadas a partir da busca 

por direitos individuais e sociais, nos limites do público e do privado, criando-se, assim, 

novas identidades coletivas e individuais. Assim, o corpo passa a ser visto, na 

sociedade contemporânea, como algo que está além de uma entidade em que se 

inscrevem os mecanismos de poder e dominação, ou seja, passa a ser defendido 

como uma atividade que é, simultaneamente, física, material, social e política e que 

se constitui a partir da interação com outros corpos e com o ambiente construído. O 

corpo se tornou um meio fundamental para que ocorram transformações políticas e 

econômicas nos mais diversos espaços da sociedade moderna. 

 

Especificamente sobre o espaço, Löw (2013) entende que, ao ser produzido 

como fixo e fragmentado, este se torna controlável e, dessa forma, vira uma 

mercadoria. Nesse sentido, quando se afirma que o espaço em si é homogêneo e 

igual em qualquer lugar, como pretendem as metodologias construtivas universais por 

exemplo, os pedaços unitários repartidos podem ser comprados, visto que são 

vendidos como mercadorias. Dessa forma, é correto dizer que o espaço não se cria a 
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partir da vivência subjetiva, pois é contemplado e constituído a partir de uma posição 

externa. Assim, o lucro financeiro resulta, não apenas por meio da transformação do 

espaço, em uma mercadoria com intuito de se garantir um possível bem-estar, mas 

sim da superação, cada vez mais rápida, dos espaços, pois esses são continuamente 

reconstruídos, visto que deixam de atender às exigências da sociedade moderna 

muito rapidamente. Alguns estudos apontam que distribuir essas mercadorias de 

forma mais ágil em distâncias expressivamente maiores permite um acesso mais 

amplo e eficaz a novos mercados que vendem o bem-estar e a satisfação em espaços 

públicos e privados, por meio, sobretudo, de tecnologias de transporte e de 

comunicação modernas e ágeis. 

 

Cabe destacar que esses espaços ocupam uma posição materialista e, nesse 

sentido, o espaço precisa ser compreendido como um produto de origem e caráter 

intrinsecamente social, pois é uma atividade constante de criação, conforme as 

reflexões de Löw (2013). Dessa forma, entende-se que o espaço poderia, mediante o 

seu caráter estruturante, desenvolver uma força efetiva própria para garantir que este 

chegue a uma demanda maior. Qualquer que seja o nível da constituição desse 

espaço (tanto os que se voltam a uma associação perceptivo-cognitiva quanto aqueles 

que aderem às alocações), os seres humanos não agem de modo individualmente 

singular ou ainda de maneira sempre idêntica, pois a sociedade se estrutura em 

classes, gêneros, etnias e grupos etários bastante distintos entre si, o que faz com 

que esses ambientes tenham, sempre, que se adaptar para que uma gama maior de 

grupos sintam-se satisfeitos nesses espaços plurais. 

 

Nesse sentido, a partir das palavras de Sen (2008), deve-se manter em mente 

que os seres humanos são profundamente diversos, e, sendo assim, os espaços 

precisam se adequar aos mais diversos públicos, não somente em termos de 

características externas (riquezas herdadas ou ambientes sociais e naturais em que 

se vive), mas também deve-se considerar os aspectos pessoais de cada grupo para 

que os ideais do bem-estar, da satisfação e do prazer não se voltem apenas a um 

grupo que, geralmente, é sempre o que possui mais recursos financeiros ou reputação 

e poder. 

 



 
30 

Assim, pode-se afirmar que os espaços podem se tonar relevantes de 

diferentes maneiras, visto que se caracterizam de forma singular para cada grupo, 

podendo, dessa forma, serem experimentados de formas diversas, o que acarreta 

efeitos distintos em termos de prazer, satisfação e bem-estar, uma vez que cada 

sujeito o experimenta de forma específica. É necessário dizer, também, que esses 

espaços podem ora orientar as pessoas para oportunidades de acesso ora de 

exclusão, pois podem se tornar campos de controvérsias e lutas por reconhecimento. 

Nesse sentido, na maioria das vezes, de acordo com a pesquisa feita por Löw (2013), 

é por meio do processo de constituição desses espaços que se negociam as relações 

de poder e dominação que podem buscar promover ou não o bem-estar a todos em 

espaços múltiplos de convivência. 

 

Feitas as considerações devidas sobre o que é o espaço e como o corpo ocupa 

um papel expressivo neste processo de constituição, é importante abordar as 

temáticas dos espaços públicos e privados, visto que ambos são importantes para o 

processo de busca pelo bem-estar. Sansão-Fontes e Couri-Fabião (2016) apontam 

que desde o século XIX a oposição entre o os espaços público e privado tomam forma 

em estudos. Tudo começou com o clássico mapa figura-fundo que recortava as áreas 

públicas da cidade, conferindo-lhes superioridade sobre os espaços privados. Este 

processo consagrou-se como uma ferramenta essencial para a criação dos espaços 

urbanos dos tempos recentes. Entretanto, as autoras chamam a atenção para o fato 

de que as cidades do século XXI ganharam uma maior complexidade, pois essa 

distinção entre as duas modalidades de espaço não se materializa de forma tão clara. 

Esta confusão aparece já no século XVIII, quando se considerava como “figuras” os 

edifícios públicos e religiosos representativos para a vida coletiva; assim, continham 

o espaço público da cidade em seu interior. 

 

Contudo, segundo a pesquisa feita por Sansão-Fontes e Couri-Fabião (2016), 

uma vez que os espaços de convívio foram mudando aceleradamente de 

configuração, criaram-se esforços para se tentar coletivizar esses espaços ambíguos, 

tornando-os, cada vez mais, públicos, ou seja, menos segregados e protegidos, pois 

uma boa cidade passou a ser aquela que mantém um bom equilíbrio entre os espaços 

públicos e privados. Aqueles que são uma possibilidade, usualmente, configuram-se 

como áreas com limites indefinidos, não óbvios e que não contêm um arranjo de 
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setores espaciais, mas sim uma aglomeração crescente e potencial de oportunidades. 

Assim, as pesquisadoras apontam que algumas ações são introduzidas pelo processo 

conhecido como intervenção temporária a partir do objetivo de se difundir a ideia de 

que tanto os espaços públicos podem ser absorvidos por usos particulares, quanto os 

espaços privados podem adquirir utilização coletiva, sobretudo quando se busca 

promover o bem-estar e a satisfação. 

 

Freitas e Barcellos (2012) apontam que é notório que o espaço urbano provoca 

a busca por melhores condições de vida, em virtude de existirem os mais diversos 

sintomas de falência herdados do projeto moderno de cidade aspirado desde o século 

XIX, tais como a violência, a poluição e o estresse constante. Atualmente, esses 

sintomas não deixaram de existir, apenas se configuram de outra forma, visto que 

esses fatores fizeram com que muitos outros que são incontáveis tomassem forma no 

mundo moderno, tais como a correria do dia a dia, que afeta a alimentação, pois, para 

quem trabalha o dia inteiro, mal há tempo para comer, o que pode fazer com que uma 

série de problemas apareçam. Essa é apenas uma das questões problemáticas da 

sociedade contemporânea. O clima caótico e a urgência, auxiliados pela tecnologia, 

originam os medos mais diversos, pois o indivíduo é instigado a calcular riscos o 

tempo todo para desviar da turbulência que habita as cidades. É neste contexto que 

o fenômeno da busca pela qualidade de vida toma forma, pois esses cidadãos têm se 

tornado, cada vez mais, engajados no resgate da saúde física e mental. A busca por 

sair do espaço construído através dos resorts de férias que simulam e entregam a 

felicidade e o bem-estar de uma forma segura como o produto principal de suas 

vendas, ou, ainda, para os que possuem recursos, andar livremente e sem 

preocupação em ambientes construídos na Europa que foram concebidos 

genuinamente para oferecer satisfação, são exemplos dessa busca ao resgate da 

saúde física e mental dos indivíduos. 

 

A metrópole comporta modelos de espaços e serviços caracterizados como 

seguros, assépticos e formatados. Shopping centers, condomínios fechados, centros 

empresariais, playgrounds, parques e jardins gradeados, clubes, casas de festa e 

colônias de férias, são exemplos, segundo estudos feitos por Freitas e Barcellos 

(2012), de construções de socialização e eufemização do espaço exterior construídas 

de forma trágica e cruel, pois a expectativa de vida embutida neste cenário denota, 
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em sua essência, um desejo pulsante pela libertação do medo da morte, que é 

bastante intrínseco ao cotidiano e presente, de forma ininterrupta, na atmosfera 

urbana, seja por meio dos noticiários, dos diálogos cotidianos, no trânsito ou em 

qualquer outro contexto. As mais diversas ameaças ao bem-estar humano tomam 

forma diariamente; assim, as preocupações que paralisam o desejo de viver são 

incontáveis, pois cria-se uma cultura na qual os sujeitos esquecem de viver, pois estão 

demasiadamente ocupados, respondendo a um instinto de sobrevivência. 

 

Neste contexto, uma série de múltiplas ações geradoras do bem-estar e da 

satisfação por meio de espaços que fornecem lazer e descontração para esses 

sintomas da sociedade moderna precisam, frequentemente, ser criados, visto que é 

uma sociedade que tem se tornado, cada vez mais, ansiosa, deprimida e aflita, devido 

ao incentivo constante à cultura da sobrevivência. Entretanto, elas são, ainda, 

consumidas em pequenas doses, visto que grande parte da população vive para 

solucionar problemas, abrindo mão dos momentos de prazer e lazer. Estudos como 

os de Freitas e Barcellos (2012) revelam que o bem-estar pode ser buscado por meio 

do lazer e do entretenimento, funcionando como um poderoso escudo protetor para 

todo e qualquer indivíduo da sociedade moderna, pois consegue apaziguar esta 

sensação contínua do medo que é construída e sustentada pelos espaços urbanos. 

Em nossa sociedade, então, tais espaços acabam com o tempo, se tornando 

fundamentais e imprescindíveis para a promoção do bem-estar e da qualidade, em 

vez do suposto caos que os criou. 

 

É essencial, de acordo ainda com os estudos de Freitas e Barcellos (2012), que 

os espaços urbanos deixem de ser vistos como os geradores de caos, pânico, 

ansiedade e depressão, pois a metrópole deve ser encarada como uma fonte de 

prazer em potencial. Os autores chamam a atenção para o fato de que o panorama 

da cidade, por sua vez, deve retratar um universo vasto de vozes e possibilidades 

materializado em espaços plurais e distintos, de caráter público e privado, pois a busca 

pela qualidade de vida é um fenômeno social relevante para que a sociedade moderna 

não mais adoeça. Assim, a vida saudável pode ser buscada por meio do consumo de 

diferentes produtos e serviços que propiciam a sensação de bem-estar, felicidade e 

satisfação, pois, dessa forma, os sujeitos terão mais saúde, conseguirão se socializar 

de forma mais confortável e haverá uma ampliação da sua percepção, sentidos e 
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afetos por meio do contato desses com os mais diversos espaços, o que é essencial 

para se estabelecer e manter modos de comportamento, sentimentos e relações 

sociais com intuito de se buscar a felicidade. 

 

Partindo-se do apresentado até este momento, é importante destacar sobre o 

processo de caracterização dos espaços urbanos na pós-modernidade. Maquiaveli 

(2012) aponta que as sociedades contemporâneas têm se pautado em um novo 

modelo de capitalismo caracterizado como capitalismo informacional. Nele, é comum 

que a geração de riquezas não dependa mais da capacidade produtiva que marcou o 

modelo industrialista de produção. Assim, estudos revelaram que este processo 

resulta, sobretudo, da possibilidade de se processar a informação e transformá-la em 

conhecimento. Desta forma, o capitalismo informacional favorece o aparecimento de 

novas dinâmicas de produção e de consumo, assim como de interação e 

sociabilidade, pois o consumo, até mesmo mais do que o próprio espaço, tornou-se 

um forte instrumento de produção de sentido nas sociedades contemporâneas. Nesse 

sentido, é através das escolhas simbólicas, bem como das possibilidades de 

experimentação de marcas e produtos, que os indivíduos constroem o modo como se 

inserem na vida em sociedade a partir do caráter imobiliário e da necessidade da 

expansão econômica, que, juntos, tornaram-se o motor central do urbanismo na pós-

modernidade. 

 

Entende-se, atualmente, que a gestão das cidades ultrapassa a necessidade 

da administração de recursos financeiros e da infraestrutura, ou até mesmo a 

materialização de ideais políticos. A gestão do espaço urbano, segundo Maquiaveli 

(2012), tornou-se um critério econômico competitivo, fazendo com que os processos 

de revitalização urbana, assim como os empreendimentos imobiliários, os eventos e 

os espetáculos se tornassem uma ferramenta estratégica de posicionamento na nova 

dinâmica do capitalismo global. Como exemplo, a autora cita a criação de rankings 

entre as chamadas cidades globais.  

 

Valendo-se deste ideal, as nações têm aprimorado atributos físicos e 

climáticos, elaborado políticas de receptividade e segurança, bem como investido em 

variadas atividades culturais e de lazer para promover a busca pelo bem-estar a partir 

da adesão de produtos, marcas e serviços, movendo, assim, o capitalismo. 
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Especificamente sobre a expansão dos empreendimentos imobiliários, Guedes (2018) 

aponta que, nos últimos anos, embora haja um número significante de famílias de 

baixa renda adquirindo imóveis por meio de programas sociais, ainda somam a 

minoria que possui acesso a todos os tipos de produtos vendidos pelo capitalismo. 

 

Encarar essas cidades mais expressivas do mundo como uma marca não é 

uma tendência recente. No início dos anos de 1970, variadas estratégias visando ao 

reposicionamento e à recuperação de uma cidade drasticamente afetada pela crise 

financeira foram criadas em Nova Iorque. Embora ela seja reconhecida por seu status 

cultural, ou seja, como o lar de movimentos alternativos como o hip hop, o grafite e o 

punk, os índices sociais e econômicos eram taxados como os piores dos Estados 

Unidos, pois as altas taxas de desemprego e pobreza, a crise fiscal, a corrupção, a 

criminalidade, a violência e o êxodo de corporações e residentes do subúrbio, fizeram 

com que o estado se tornasse pouco atraente em termos financeiros e econômicos. 

Isto posto, uma ação de marketing foi criada a partir do escopo de promover a imagem 

de Nova Iorque ao mercado imobiliários e aos escritórios de turismo, viabilizando-se, 

assim, uma intensa reestruturação econômica sustentada pelo poder público local. 

 

Neste mesmo período, houve a proliferação de reportagens, filmes e programas 

de televisão ressaltando o estilo de vida de Nova Iorque, bem como o incentivo a uma 

arquitetura grandiosa, a partir da necessidade de marcar o ressurgimento econômico 

da cidade que tomou forma a partir do famoso slogan “Eu amo NY”. O estado passou 

a ser respaldado, também, por uma forte política de segurança baseada no princípio 

da segregação social, transformando, assim, uma cidade underground e marginal em 

um lugar “amigável, limpo, seguro e propício a investimentos”, ou seja, em um espaço 

de consumo, visto que muitas pessoas passaram a partir dessa transformação a 

procurar pela satisfação, pela felicidade e pelo bem-estar. Este fenômeno é importante 

de ser mencionado, pois é também por meio deste processo de urbanização que os 

sujeitos passam a querer habitar ou visitar determinadas cidades, estados e países a 

partir da justificativa da busca pela qualidade de vida e da felicidade. 

 

Maquiaveli (2012) utiliza Nova Iorque como exemplo, mas não se restringe a 

ela. Evidencia em seu trabalho que a contratação de projetos desenvolvidos por 

arquitetos renomados, assim como a instalação de franquias de museus 
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internacionais, a transformação de antigas regiões industriais em espaços 

extravagantes de consumo e lazer, dentre outros, são iniciativas relativamente 

consagradas para se reconstruir a identidade urbana de um local em momentos de 

crise, principalmente. Como exemplo cita o projeto Docklands, em Londres (1985); a 

instalação do Museu Guggenheim, em Bilbao (1988); a revitalização do bairro Bercy, 

em Paris (1992); ou o redesenho do porto comercial de Barcelona (2004).  

 

Na América Latina, cita como ilustração os antigos galpões do porto do Rio da 

Prata, construídos entre os anos de 1900 e 1905, em um complexo de lazer, turismo 

e negócios repleto de hotéis, torres comerciais, restaurantes e casas de tango 

destinados ao turismo internacional: a região de Puerto Madero, em Buenos Aires. No 

Brasil, ainda que em dimensões mais modestas, traz para o seu estudo cidades como 

Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, Recife, São Luís e Curitiba, pois essas 

passaram, nos últimos anos, por processos de revitalização de suas regiões 

portuárias ou antigos centros industriais, indicando tanto uma tendência de retorno ao 

centro, quanto de utilização de recursos internacionais na recuperação de bens 

arquitetônicos e culturais, como é o caso do Monumenta,5 um programa de 

recuperação do patrimônio histórico brasileiro financiado pelo Banco Interamericano 

de Desenvolvimento (BID). 

 

É necessário trazer os pensamentos de Guarnieri, Chagas e Vieira (2018), que 

concluem que, em uma primeira aproximação, o espaço urbano de uma cidade deve 

ser compreendido a partir de um conjunto composto de diferentes usos de terra 

sobrepostos entre si, diferenciando áreas e organizando, espacialmente, a cidade, 

com base em suas características físicas e funções, sendo, assim, caracterizado 

como um espaço articulado e fragmentado. Segundo os autores, o espaço urbano 

pode ser entendido, ainda, como um reflexo da sociedade, assumindo, dessa forma, 

uma dimensão simbólica amparada por lutas e conflitos sociais.  

 

Tais pensamentos devem ser expandidos, pois o espaço urbano representa 

toda a organização política, econômica e social, atuando como um elemento 

 
5O Programa Monumenta inicia-se efetivamente no ano 2000, após a assinatura do Contrato de Empréstimo 

do BID para o Governo Brasileiro em dezembro do ano anterior. Como partida, o Ministério da Cultura instituiu um 
Comitê de Especialistas para a elaboração da "Lista de Prioridades do Monumenta", organizando uma listagem 
dos 101 sítios e conjuntos urbanos sob proteção federal. Sobre o programa, http://www.monumenta.gov.br/. 
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caracterizante das cidades, não se restringindo apenas ao espaço físico. 

Especificamente sobre os diferentes usos da terra que compõem o espaço urbano, 

defende-se que eles se movimentam conforme as estruturas que sustentam a 

sociedade, bem como a partir de funções urbanas que se materializam em formas 

espaciais produzidas por agentes sociais, surgindo, em muitas das vezes, a partir da 

justificativa de se promover o bem-estar, a felicidade e a satisfação humana. 

 

Assim, o espaço urbano deve ser concebido como um produto social resultante 

de ações acumuladas por meio do tempo, visto que são preconcebidas por aqueles 

que produzem e consomem esse mesmo espaço, ou seja, deve-se entender que 

esses espaços são construídos e modelados a partir de agentes sociais que atuam 

diante da acumulação de capital, da manutenção das relações de produção e do 

constante processo de reorganização espacial motivado pelos conflitos de interesse. 

Os proprietários dos meios de produção, por sua vez, sobretudo os grandes 

industriais, os proprietários fundiários, os promotores imobiliários, o Estado e os 

grupos sociais segregados e excluídos são os denominados agentes sociais que, por 

meio de estratégias e ações concretas, produzem e movem o espaço urbano para que 

os ideais do bem-estar, da satisfação e da felicidade aderidos por meio de produtos 

localizados em espaços públicos e privados sejam, constantemente, buscados e 

consumidos, fomentando-se, assim as indústrias, o comércio e o mercado mobiliário. 

 

É importante destacar aqui que as ações desses agentes sociais não ocorrem 

de forma neutra (serão objeto de discussão em capítulo posterior), pois as instituições 

que compõem os grupos providos de poder agem de forma sistemática e intencional 

para reinventar, racionalmente, o espaço social a partir de interesses majoritariamente 

dominantes, pois são marcados por ideologias e estratégias políticas. Nesse sentido, 

pode-se dizer que o espaço urbano é constituído, sobretudo, a partir das mais diversas 

relações sociais, pelas condições que norteiam a vida humana e pelos modos de 

apropriação da sociedade.  

 

Entretanto, é imprescindível frisar que, dentre todos os agentes sociais que 

movem e transformam esses espaços, o Estado é aquele que desfruta de 

instrumentos mais amplos e expressivos para modificar os ambientes, sejam eles 

públicos ou privados, pois ele pode elaborar leis e normas que melhor lhe convenham. 
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O Estado desempenha, então, diversos papéis na produção deste espaço, e, 

consequentemente, das restrições, do lazer, do prazer, do bem-estar, da satisfação e 

da própria felicidade, pois é ele quem medeia o sujeito-consumidor e os espaços os 

quais irão ocupar e consumir, em busca, sobretudo, de uma vida saudável. 

 

Grupos marginalizados, mediação do Estado, lutas e conflitos sociais e 

espaços dominados pelo poder econômico são algumas características que 

contribuem para a formação de algo ainda maior e indutor da felicidade: a liberdade. 

O economista e filósofo indiano Amartya Sen, ganhador do prêmio Nobel de 

economia, foi um dos que se debruçaram sobre o tema, desenvolvendo conceitos e 

teorias acerca do que chamou de “desenvolvimento como liberdade”. Em sua obra, 

Sen (2000) apresenta minuciosamente um caminho conceitual através da revelação 

dos termos “desenvolvimento” e “liberdade”, descrevendo-os de forma singular. Para 

a materialização de tais conceitos, utiliza-se aqui da associação que o autor faz da 

liberdade como fim último do desenvolvimento e do bem-estar das pessoas, ou seja, 

a potência pessoal de conseguir a vida que se deseja racionalmente. Desta forma, a 

liberdade é pensada positivamente como poder, autonomia e autodeterminação das 

pessoas, bem como colocada no centro da abordagem do desenvolvimento como 

liberdade, desempenhando um duplo papel avaliativo-constitutivo e causal-

instrumental no processo de desenvolvimento. 

 

Para a passagem do nível abstrato da liberdade à concretude do mundo e das 

ações materiais, pode-se olhar para a liberdade não apenas em um sentido descritivo 

(a objetos, processos e estados das coisas no mundo), mas também em um sentido 

prescritivo (a normas, leis e regras), sendo nesse momento que o espaço construído 

promove sua ligação direta de influência. 

 

Em sua teoria das capacidades humanas (capability approach), Sen utiliza três 

conceitos distintos. O primeiro deles é o de “funcionamento” (functionings), que se 

refere a atividades ou estados que uma pessoa pode racionalmente valorizar fazer ou 

ser, como “estar bem nutrido”, “ser saudável” ou “participar ativamente da vida em 

comunidade”. A definição de Sen é a de que os funcionamentos “refletem as várias 

coisas que uma pessoa pode considerar valioso fazer ou ser” (Sen, 2000, p.95), sendo 

ligados ao bem-estar esperado pelas pessoas. Assim, os “funcionamentos” humanos 
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não são em geral sujeitos a uma comparação unidimensional entre si, sendo que cada 

funcionamento define um “espaço” e uma “métrica” de análise e de valorização própria 

a cada indivíduo. O segundo conceito é o de “capacidade” (capabillities) e é definido 

como “(...) a liberdade substantiva de realizar combinações de funcionamentos 

alternativos (...), a liberdade de atingir vários estilos de vida” (Sen, 2000, p. 75). Desta 

forma, o conceito de capacidade é aliado da oportunidade, derivado do funcionamento 

e se define explicitamente como um tipo de liberdade influenciada diretamente pelo 

ambiente construído. Desta forma, o espaço urbano deve entregar aos indivíduos uma 

diversidade de oportunidades para que estes combinem livremente suas ações e 

consigam escolher seus “funcionamentos”. 

 

A partir da escolha dos “funcionamentos” e do alcance de seus propósitos, 

temos a terceira definição de Sen: as realizações. Como as realizações são mais 

visíveis, o autor chama a atenção de que as capacidades de um indivíduo não podem 

se restringir às suas realizações, ou seja, ao conjunto dos seus funcionamentos 

realizados, porque, do contrário, elas não incorporariam a noção essencial de 

oportunidade. Um exemplo bastante utilizado para entender a questão é a de uma 

pessoa rica que jejua e que, assim, pode realizar o mesmo funcionamento, em termos 

de alimentação, de uma pessoa miserável que não tem o que comer. No entanto, 

essas duas pessoas terão diferentes “conjuntos de capacidades”, pois o rico pode 

escolher comer bem e estar bem nutrido, não tendo o miserável essa opção. Sendo 

assim, as “capacidades” do indivíduo são representadas por um conjunto de todos os 

“funcionamentos” que ele tem a oportunidade de atingir ou escolher, e não somente 

por suas realizações. 

 

Com base em tais conceitos, observa-se que a arquitetura, em sua busca para 

criar seus espaços construídos, possui uma parcela significativa e importante em 

termos de bem-estar e felicidade, pois, juntamente com tais espaços, as restrições se 

apresentam. As restrições de uso dos espaços são limitadoras das “capacidades” dos 

indivíduos e, como vimos, podem ser utilizadas em diversos graus, de forma a 

beneficiar um grupo ou a excluir outro. Parâmetros urbanísticos podem ser instituídos 

para restringir a liberdade, impondo constrangimentos físicos e psíquicos à ação das 

pessoas, diminuindo a beleza das edificações e dos logradouros públicos e não 

trazendo o conforto ambiental desejável aos espaços de convivência. A felicidade e o 
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bem-estar das pessoas, portanto, relaciona-se diretamente com o espaço urbano ao 

qual pertencem. 

 

Após esse entendimento e o posicionamento desta parcela de contribuição dos 

espaços construídos na felicidade e no bem-estar, pode-se discutir acerca da 

essência dos constrangimentos físicos e psíquicos produzidos, da beleza e do 

conforto ambiental quando da produção dos espaços. Quais as reais intenções a partir 

da produção de um espaço de muita beleza? E de uma região portuária com praças 

sem bancos ou sombras? O que determina um grau de conforto ambiental aplicado? 

Perguntas desse tipo levam à reflexão sobre as motivações que ocasionaram a 

produção dos espaços e somente podem ser respondidas mediante uma aproximação 

com o contexto histórico à época da produção, e, funcionando em um modo de 

produção capitalista, de uma análise da relação entre o público e o privado e de suas 

ações. Diversos aspectos motivadores podem ser trazidos com relação à beleza, 

como: a fruição, a atração de consumidores ou a promoção do Estado. Quanto aos 

constrangimentos, podem ser destacados o processo de gentrificação e a segregação 

de classes sociais através de padrões construtivos destinados a cada uma delas. Para 

o conforto ambiental, as motivações iniciais e apresentadas por Fanger na década de 

1970 eram centradas no bem-estar e podem ser identificadas em suas palavras como: 

 
Em sua Constituição, a Organização Mundial da Saúde (OMS) 
define saúde como 'um estado de completo bem-estar físico, mental e 
social e não apenas a ausência de doença ou enfermidade`. A inclusão 
do bem-estar do homem na definição de saúde reflete o crescente 
interesse que a saúde pública oficiais, higienistas e muitos médicos 
demonstraram no conforto do homem. Neste contexto, o clima 
interior garante atenção especial porque em uma sociedade moderna 
e industrial o homem passa a maior parte de sua vida dentro de 
ambientes fechados. Uma grande parte da população gasta 23 de 24 
horas em um clima artificial em moradias, no local de trabalho, no 
hobby, diversão e centros culturais, ou durante o transporte de carro, 
trem, navio ou avião.  

Isso resultou em uma crescente compreensão e interesse em estudar 
a influência do clima interior no homem, permitindo assim requisitos 
adequados a ser estabelecido, que deve ser destinado em prática. 
(FANGER, 1973, p. 313) 

 

 

Porém, as motivações também passam pelo custo e importação de energia, 

pelo custo e relação com a força de trabalho e por aspectos ecológicos como a 
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exploração dos recursos naturais e as mudanças climáticas. Chegou-se a um ponto 

que ultrapassa a clássica relação custo-benefício, pois as vantagens econômicas 

tornaram-se o pano de fundo das motivações, muitas vezes sobrepostas ao bem-

estar. Neste momento, as motivações, que eram entendidas como as principais para 

o processo de produção dos espaços, cedem lugar ao poder econômico. Os trabalhos 

do inglês Michael Humphreys exemplificam bem a questão, pois são considerados um 

dos marcos para o desenvolvimento dos estudos de conforto ambiental, já que ele os 

fundamenta sobre uma base produtivista. Segundo Humphreys (2002):  

 
“Apesar da óbvia importância dos problemas de conforto térmico, os 
projetistas de edifícios ainda são relutantes em gastar tempo e esforço 
em fornecer soluções de controle de clima bem projetadas. Eles 
argumentam que enquanto o conforto térmico é importante, é mais vital 
reduzir os custos de construção e operação do edifício. Essa visão é 
ecoada pelos proprietários/gerentes de edifícios que estão 
preocupados principalmente com questões financeiras, principalmente 
em conexão com seus negócios e não com a construção. Mas quando 
se considera o custo de um edifício durante toda a sua vida, os custos 
de construção e operação são relativamente menores quando 
comparados com os salários dos ocupantes e os custos de 
funcionamento dos negócios (EDWARDS, 1989).  

 

Portanto, faria sentido otimizar ocupante e garantir que o absenteísmo 
seja minimizado e a produtividade maximizada.  

 

Nos últimos anos, os pesquisadores têm procurado estabelecer uma 
ligação definitiva entre o conforto térmico e produtividade dos 
ocupantes. Embora a maioria dos pesquisadores concorde que existe 
um link, é difícil provar cientificamente ou estatisticamente, já que a 
produtividade é difícil de medir e quantificar. Na prática, houve duas 
abordagens principais para a avaliação da produtividade e o link para 
o conforto térmico.” (MCCARTNEY, K.; HUMPHREYS, M., 2002, p. 
822). 

 

E conclui da seguinte forma: 

 
“A ligação entre conforto térmico e produtividade deve ser comprovada 
para encorajar que os designers das edificações e proprietários adotem 
estratégias de controle climático que melhorem o conforto e o bem-
estar dos ocupantes do edifício. No entanto, uma metodologia mais 
robusta de medição da produtividade no local de trabalho é 
urgentemente necessária.” (MCCARTNEY, K.; HUMPHREYS, M., 
2002, p. 827). 
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A partir do clamor de Humphreys e da ótica produtivista por ele exposta, o 

caminho estava aberto para que pesquisadores pelo mundo inteiro pudessem, através 

de suas pesquisas, transformar a abstração da relação entre conforto ambiental e 

produtividade em dados concretos e de interesses econômicos. Assim, houve uma 

explosão de estudos e financiamentos para o setor e que perduram até os dias atuais, 

orientados para a buscada compreensão desta relação. 

 

Os parâmetros urbanísticos criados ou modificados a partir dessa lógica 

produtivista, exemplificada através do conforto ambiental, consequentemente 

evoluirão desta maneira? É possível identificar, através de uma análise histórica, que 

os parâmetros estabelecidos no passado seguiram a mesma lógica de sobreposição 

e domínio do conforto econômico de alguns em detrimento do conforto ambiental 

coletivo? Faz-se necessário um aprofundamento de tais questões. 
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2. EVOLUÇÃO HISTÓRICA DOS PARÂMETROS URBANÍSTICOS DA 
CIDADE DO RIO DE JANEIRO 

 

 

No Brasil, as preocupações com as legislações relativas ao direito urbanístico6  

são produto das transformações sociais que vêm ocorrendo nos últimos tempos e que 

começaram a ocorrer a partir de 1930, acompanhando o processo de urbanização do 

país. Dentre os instrumentos criados nessa época, é possível apontar o Decreto-Lei 

nº 25/37, que teve como objetivo estabelecer diretrizes quanto à proteção ao 

patrimônio histórico-cultural, o Decreto-Lei nº 58/37, que estabeleceu normas sobre 

parcelamento do solo urbano para venda de lotes a prestações, o Decreto-Lei nº 

3.665/41, que cuidou da desapropriação para utilidade pública, e a Lei Federal 

nº 4.132/62, que tratou da desapropriação por interesse social. 

 

As normas urbanísticas, ao definir, em última instância, o que “pode ou não 

pode” ser construído em cada espaço, inibem ou criam facilidades para a coexistência 

de diferentes formas de uso e ocupação do solo, reafirmando finalidades, ou seja, 

modelos de cidade, responsáveis por engendrar diferentes sociabilidades em uma 

busca de diferentes concepções do ambiente construído e do ambiente urbano. 

Assim, na perspectiva de entender as lógicas da legislação urbanística socialmente 

produzida, será utilizada a Cidade do Rio de Janeiro. 

 

Desse modo, quando tentamos buscar possíveis teleologias dispostas 

historicamente por diversos agentes para encontrar pistas que nos levem à 

compreensão das origens da adoção dos parâmetros urbanísticos na legislação 

carioca, inevitavelmente devemos caminhar na contramão da produção normativa e, 

nesse retorno, nos deparamos com o Plano Agache, de 1930. 

 

De acordo com Marília Borges (2007), em sua tese de mestrado pelo 

IPPUR/UFRJ, o primeiro código de posturas urbanas da cidade do Rio é datado de 

1834 e já definia altura de pé-direito e largura das edificações. Ao longo do século 

 
6Em geral observam-se dois aspectos do direito urbanístico: (a) o direito urbanístico objetivo, 

que consiste no conjunto de normas jurídicas reguladoras da atividade do Poder Público destinada a 
ordenar os espaços habitáveis, o que equivale dizer: conjunto de normas jurídicas reguladoras da 
atividade urbanística; (b) o direito urbanístico como ciência, que busca o conhecimento sistematizado 
daquelas normas e princípios reguladores da atividade urbanística. 
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XIX, foram introduzidos novos parâmetros, como a delimitação da altura máxima das 

fachadas relacionadas à largura da via e gabarito, o que parece indicar para uma 

crescente preocupação com a ambiência urbana, e não apenas com a edificação em 

si. Mas é no zoneamento que identificamos as origens dos parâmetros que até hoje 

modelam a cidade. A partir de um zoneamento de usos (comercial, residencial, 

industrial, entre outros), é estabelecida uma área central de negócios e serviços com 

altas densidades prediais, sendo conhecido na literatura pelo termo “Central Business 

District (CBD)”, e, apesar das intervenções que ocorreram e ainda ocorrem na área 

central da cidade, esses parâmetros ainda são os responsáveis por definir sua 

estrutura e dinâmica.  

 

Cabe destacar que diversos estudos voltados para a análise da cidade do Rio, 

que serão destacados em nossas reflexões ao longo do capítulo, evidenciam 

processos que priorizam os interesses imobiliários em detrimento da qualidade da vida 

urbana, cada vez mais desqualificada por microclimas quentes e muito irradiados, 

conduzindo as atividades para espaços privados como salas, shopping centers, entre 

outros, alterando a dinâmica social do espaço público aberto. 

 

2.1 Urbanismo na República Velha (1889-1929): higienização, 
melhoramentos e embelezamento 

Na virada do século XIX para o XX, o Brasil passou por um processo de 

transformações estruturais na sua política e organização social que marcaram a 

passagem do sistema colonial para a consolidação do modo de produção capitalista, 

reforçado pelos ideais da república. Carregados de ideais advindos da Revolução 

Francesa, os republicanos se opunham à centralização do poder imperial e defendiam 

a participação de todos, pelo menos em teoria, em busca da construção de um futuro 

para a sociedade. 

 

O desenvolvimento da produção cafeeira foi estimulado pela mudança na mão 

de obra,7 decorrente da abolição da escravatura, pelo avanço dos sistemas de 

 
7 No auge do ciclo do café, a mão de obra se tornou, em grande parte, formada por imigrantes 

vindos da Europa, incentivados pela imigração subvencionada. Consistia na subvenção de auxílio em 
dinheiro para prover a vinda e instalação de imigrantes no Brasil. 
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transportes e pelo aperfeiçoamento da economia financeira. No ciclo agroexportador 

do café, as cidades do sudeste, em especial o Rio de Janeiro, passaram a ser vistas 

como centros de negócios e dotadas de infraestrutura capaz de deter o escoamento 

da produção do campo para os portos, o que exigia dessas cidades um maior nível de 

urbanização. As elites, antes rurais, se instalaram nas cidades para gerenciar suas 

transações comerciais, inspiradas pelo contato com a modernidade europeia. 

 

Os planos de embelezamento desenvolvidos durante a República Velha 

propunham soluções técnicas para os problemas de saneamento e infraestrutura da 

cidade e procuravam reproduzir uma estética nos moldes europeus, refletindo a 

intenção das classes dominantes urbanas. Era necessário que o Rio de Janeiro 

expressasse os valores e o modus vivendi das elites instaladas na cidade devido à 

transferência dos negócios das fazendas para a capital, tendo sido gradativamente 

instalada uma nova relação cidade-campo. 

 

Nesse contexto, em edital lançado em 1892, o Código de Posturas demonstra 

as primeiras características de um Código de Obras, expressão do intento de manter 

maior controle sobre construções e reformas. Nesse mesmo ano, a prefeitura ganha 

responsabilidade sobre os planos urbanísticos mediante a Lei orgânica de 1892, que 

estabeleceu a organização municipal do Distrito Federal, sendo criado ainda o cargo 

de prefeito. A Tabela 02 apresentada a seguir destaca alguns pontos: 
 

Tabela 02: Conteúdo voltado à instituição de parâmetros. 

N. LEGISLAÇÃO CONTEÚDO 

892 Edital • Determinou a altura máxima da fachada a 1,5 vezes a largura 

da via; 

• Os pés-direitos mínimos eram de 5,00 m do primeiro ao 

terceiro pavimento, podendo diminuir 0,25 m para cada andar acima do 

terceiro pavimento. 

893 Edital • Restringiu a altura máxima da fachada à largura da via. 

Fonte: Autor, com base em BORGES, 2007, ANEXO D, p. 208. 

 

Anos depois, no início do século XX, o Rio de Janeiro sofreu intensas 

intervenções propostas pelo “Plano de Embelezamento e Saneamento de Pereira 
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Passos”, como a abertura e alargamento de vias, remoção de cortiços do centro da 

cidade, ampliação da rede de transportes e criação de novos eixos de circulação. A 

emblemática administração municipal foi identificada como uma nova forma de gerir o 

espaço urbano reproduzida em diversas cidades em desenvolvimento no Brasil. A 

República favoreceu a evolução da economia cafeeira, que demandava uma maior 

estrutura da cidade, e a expansão das indústrias, que criavam novos espaços, 

considerados degradados, e geravam novos locais de habitação popular para os 

trabalhadores. Em adição a esses fatores, o crescimento populacional se tornou um 

desafio para a cidade, enfrentado com mais planejamento e ordem movidos pela 

administração municipal. Apresentam-se na Tabela 03, a seguir, os principais pontos 

do decreto que implementou o plano, no qual se pode identificar, através das alturas 

apontadas para 03 (três) pavimentos, uma primeira preocupação com o mercado 

imobiliário.  

 
Tabela 03: Conteúdo voltado à instituição de parâmetros no “Plano de Embelezamento e Saneamento de Pereira 

Passos” 

N. LEGISLAÇÃO CONTEÚDO 

03 Decreto/1903 • Elaborou um regulamento para construções; 

• Introduziu a numeração e uniformização dos projetos de 

alinhamento (PAs); 

• Criou o imposto sobre terrenos não edificados; 

• Estabeleceu novamente a altura máxima da fachada a 1,5 

vezes a largura da via; 

• O pé-direito mínimo passou a ter características parecidas 

com o de 1834: 4,50 m para o primeiro pavimento, 4,20 m para o 
segundo, 4,00 m para o terceiro. 

Fonte: Autor, com base em BORGES, 2007, ANEXO D, p. 208. 

 

Uma das primeiras determinações de zoneamento no Distrito Federal foi a sua 

divisão em três zonas: urbana, suburbana e rural, por meio de outro decreto 

promulgado em 1918. Assim, faz-se necessária à compreensão do período dos anos 

1920 em relação ao contexto político-social e a transformação do espaço urbano do 

Rio de Janeiro. 
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2.2 O Ideário Reformista dos Anos 1920 

 

Nos anos 1920, a economia brasileira não era exclusivamente baseada na 

cafeicultura. O setor industrial já tinha relevância, com destaque para a indústria têxtil. 

Ao longo dessa década, o país viveu momentos de instabilidade alternados com 

momentos de estabilidade econômica, consequentes da oscilação da atividade 

exportadora do café no mercado mundial, produto que, ora era valorizado, ora não 

era. 

 

Este tempo também foi marcado por crises políticas no plano de disputas 

intraoligárquicas pela participação no poder da República, entre a aliança São Paulo-

Minas Gerais e as demais federações. O movimento tenentista, não organizador do 

povo, foi a principal expressão de descontentamento com a “Política do Café com 

Leite”, que deu início a uma tendência por reformas autoritárias. Por outro lado, as 

associações de trabalhadores, que estavam em crescente organização desde o início 

do século, passaram a sofrer duras repressões. 

 

Já no fim dos anos 1920, ideias reformistas representadas pelos partidos 

democráticos ganharam destaque, apoiados pelas classes médias urbanas, que 

sempre mantiveram sua atuação “no sentido de compor com as classes dominantes”,8 

nunca revolucionárias. Essa nova classe média, constituída por profissionais liberais 

que surgiram pelas demandas da recente vida urbana, era tipicamente associada em 

torno de suas classes, e residia em sua maioria nos inovadores bairros de 

Copacabana e Ipanema. Os médicos, jornalistas, engenheiros, advogados e outros, 

organizados, representavam o crescimento do saber técnico-científico. Em 

contraponto, os subúrbios cresciam como residência do operariado, em ocupação 

potencializada pelo desenvolvimento das linhas de trem e pelo aumento do número 

de estações, no fim do século anterior. 

 

No plano cultural, a Semana de Arte Moderna de 1922 marcou a construção da 

ideia de modernidade brasileira. O significado de ser moderno era ser civilizado, 

cosmopolita. A cidade passou a ser relacionada à modernidade, novo polo de ideias. 

 
8PINHEIRO, In FAUSTO (Org.), 1990, p.36, apud STUCKENBRUCK, 1996, p.45. 
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No contexto da comemoração dos 100 anos de Independência, intervenções 

relevantes aconteceram na cidade do Rio de Janeiro para a montagem de pavilhões 

que expressassem a brasilidade, um país que se encontrou, e também de outros 

países que viessem fazer suas exposições. Dentre essas obras estava o desmonte 

do Morro do Castelo.9 Mas essa intervenção veio reforçada por um discurso higienista 

respaldado pela ciência, alimentado pela ideia de um homem capaz de dominar a 

natureza e intervir na paisagem e em intenções de liberar solo disponível para a 

expansão do capital, em crescente materialização no espaço urbano. Segundo 

Stuckenbruck (1996, p.87), “por que não abrir no lugar do morro avenidas, ruas, 

praças, expandindo o Centro da Cidade e criando novos espaços para a reprodução 

do capital, principalmente imobiliário?”. As questões geradas em torno das obras do 

Morro do Castelo trouxeram novamente os temas da urbanização e embelezamento 

da cidade, que estavam em silêncio desde Pereira Passos. 

 

Nesse mesmo período, a cidade do Rio se complexificou em sua estrutura 

econômica. A industrialização cresceu, atrelada ao capital comercial, rumo aos 

subúrbios, enquanto o Centro da Cidade já havia se tornado local de negócios, sede 

do poder administrativo e local de atividade portuária. O vertiginoso crescimento 

populacional era um dos fatores que mais assombrava a administração da cidade. 

 

O poder político tinha como desafio controlar uma cidade em crescente 

complexificação e estratificação, pela expansão de sua malha urbana, crescimento de 

sua população e surgimento de novas classes sociais. 

 

A gestão do prefeito Alaor Prata (1922-1926) não foi expressiva quanto a 

intervenções urbanas, chegando a paralisar muitas obras, mas foi relevante na área 

da administração pública. Várias comissões foram criadas para tratar de situações 

críticas, como transporte, carta cadastral, e outras relativas ao Código de Obras, o 

qual foi elaborado pela primeira vez em 1925, e alguns pontos destacados na Tabela 

 
9A gestão de Carlos de Sampaio, de 1920 a 1922, “representa a época em que as 

preocupações com o valor de troca do solo urbano passam a figurar explicitamente nos planos 
municipais” (ABREU, 1988, p.78, apud STUCKENBRUCK, 1996, p. 64). O prefeito defendia a retirada 
do morro desde o fim do século anterior, chegando a criar a Cia. do Arrasamento do Morro do Castelo. 
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04 a seguir. Assim, foi considerada uma administração relevante no plano da 

legislação urbanística.  

 
Tabela 04: Conteúdo voltado à instituição de parâmetros – Código de Obras de 1925 

N. LEGISLAÇÃO CONTEÚDO 

25 Decreto • Criou o regulamento para construções, reconstruções, 
modificações e acréscimos no Distrito Federal; 

• Dividiu a cidade em quatro zonas: central, urbana, suburbana e 

rural; 

• Estabeleceu, na Zona Central, a altura máxima para edificações no 
alinhamento de duas vezes a largura da via. No restante da cidade o limite 

continuava sendo de 1,5 vez a largura da via; 

• Fixou altura mínima de pé-direito em 3,00 m. 

Fonte: Autor, com base em BORGES, 2007, ANEXO D, p. 208. 

 

Essa nova legislação acompanhava a evolução dos sistemas construtivos à 

época, o inédito concreto armado. A união do novo potencial construtivo oferecido 

pelo concreto armado e a demanda por um centro de negócios mais desenvolvido 

resultou na densificação e verticalização do Centro do Rio. A nova altura mínima do 

pé-direito tornou possível a construção de prédios com mais de 20 andares, de acordo 

com a largura da via. 

 

Destaca-se na literatura a fundamental importância desse período para a 

formação dos urbanistas enquanto classe. 

 

O prefeito seguinte do Distrito Federal, Antônio Prado Junior (1926-1930), que 

seria o responsável pelo grande plano de remodelação, era de uma família paulista 

que pouco conhecia o Rio de Janeiro, possuindo apenas o conhecimento das 

demandas da cidade em torno da remodelação da cidade através do que era 

constantemente veiculado pela imprensa. Na época, muito se lamentava a falta de um 

plano completo para a capital em expansão, como nota-se nas palavras do engenheiro 

Armando de Araújo Godoy: 

 
“Para conseguir tão elevado desideratum cumpre fazer vir um urbanista 
de nome, com luzes indispensáveis e independência necessária para 
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traçar e conceber um plano completo de remodelação, 
compreendendo todas as faces do nosso problema urbano” (GODOY, 
1943, p.39, apud STUCKENBRUCK, 1996, p. 63) 

 

A infraestrutura da cidade era decrépita, dada a expansão e densificação da 

área urbana sem adequação às novas demandas populacionais. Havia amplo 

consenso em torno da ideia de reforma geral no Rio de Janeiro, sendo atribuído ao 

profissional urbanista a capacidade de solucionar, por meio do planejamento, os 

problemas da cidade “que passa a ser vista como um fator de progresso, não mais 

como um mal em si mesmo (...)” (STUCKENBRUCK, 1996, p.72). Nesse contexto, 

passa a fazer parte da nossa realidade Alfred Humbert-Donat Agache (1875-1959). 

Agache foi um arquiteto francês diplomado pela École des Beaux-Arts de Paris em 

1905. Foi fundador da Sociedade Francesa de Urbanistas, tendo sido secretário-geral 

até o período entreguerras. Alguns até lhe atribuem a criação do vocábulo 

urbanismo.10 

 

Naquela época, o saber técnico com que engenheiros e arquitetos contavam 

gerava respaldo das elites urbanas e reforçavam a atuação desses profissionais junto 

ao poder público. As duas categorias, mesmo que considerando discursos diferentes, 

se debruçavam sobre o debate acerca da intervenção na cidade. Percebe-se nas falas 

trazida por historiadores que o discurso dos engenheiros era permeado por um 

conteúdo social, em aproximação com o termo urbanismo. Por outro lado, os 

arquitetos estavam mais preocupados com os temas da preservação do patrimônio 

nacional e a exaltação da beleza arquitetônica. 

 

Era consenso que o “caos” e a “desordem” estavam instalados, gerando, em 

consequência, o que se chama de uma cidade desfigurada, seja nos subúrbios, 

favelas ou no centro. Deve-se destacar aqui que, desde a segunda metade da década 

de 1920, os moradores dos subúrbios se organizavam em associações a fim de 

promover suas reivindicações, e a favelização se tornava um assunto cada vez mais 

falado na cidade. De acordo com Michael L. Conniff, autor de Política Urbana no Brasil 

- a Ascensão do Populismo - 1925-1945, a população favelada cresceu de 1920 a 

1933 em 500%. Uma intensa campanha era feita contra as favelas, discurso sendo 

 
10Disponível em: http://planourbano.rio.rj.gov.br/. Acesso em: 13/06/2018. 
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incorporado inclusive por Agache, que, apesar de apresentar justificativas higienistas 

de salubridade, mantinha grande preocupação com os bairros ao pé dos morros, 

considerados como penalizados pela presença dos moradores e da estética 

indesejável. 
 

Após sua chegada, em junho de 1927, Agache promoveu conferências sobre o 

urbanismo, com ênfase nos problemas da cidade do Rio de Janeiro, o que ajudou a 

consolidar a instituição da disciplina no Brasil. A imprensa veiculava cada um de seus 

movimentos e também cedia lugar para as vozes dos subúrbios, que reivindicavam 

que as intervenções urbanísticas não deveriam se realizar apenas no sentido do 

embelezamento da cidade, mas de prover infraestrutura para os bairros suburbanos 

e habitação para o proletariado. Ao serem divulgados os primeiros resultados do 

plano, veio à tona a acusação de que Agache e seu escritório teriam plagiado um 

projeto anterior. De fato, foram consultados e analisados cinco projetos, anteriores ao 

estudo do Plano Agache. Os arquitetos Cortez & Bruhns fizeram um projeto em 192111 

para a ponta do Calabouço, região resultada do desmonte do morro do Castelo, e 

propuseram uma remodelação do saco da Glória que muito se assemelha à proposta 

de Agache para a Porta do Brasil. Esta similaridade é apresentada na Figura 03 a 

seguir: 

Fonte: Autor, usando as imagens de: Agache, 1930, p. 162 e Revista da Semana, 1928, ed. 49, p. 21 

 
11Revista da Semana, 1921, 16 ed., p. 23. 

Figura 03: Planta do projeto de Agache para o Saco da Glória e Ponta do Calabouço. Abaixo, proposta da 
mesma intervenção por Cortez & Bruhns. 
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O mal-estar gerado por tal acusação provocou, segundo Stuckenbruck (1996), 

tensões entre os técnicos que pensavam a cidade, muitos defensores de que o Brasil 

tinha capacidade técnica de realizar o plano sem assistência estrangeira, e abalou a 

relação entre Agache e a Prefeitura. Ao longo de 1929, o urbanista pouco dava 

satisfações sobre o andamento do Plano, que só era atualizado aos brasileiros por 

meio das publicações realizadas pelas revistas francesas. 

 

Após sucessivas descontinuidades na administração pública, característica 

típica do sistema político brasileiro, era reivindicado um plano que fosse capaz de 

manter sua validade ao longo do tempo. Os primeiros resultados apresentados por 

Agache deixavam a desejar, chegando ao ponto de seu projeto ser altamente 

condenado no IV Congresso Internacional de Arquitetura, em 1930, qualificado por 

vários arquitetos por “ter adotado soluções simplistas e ‘cenográficas’ para os sérios 

problemas da cidade”.12 

 

Após todos esses processos, o projeto foi entregue no final de 1930, e seu 

conteúdo será examinado a seguir. 

 

2.3 O Plano de Alfred Agache 

De fato, Alfred Agache não foi o primeiro nem o único a elaborar um plano de 

remodelação para a cidade do Rio de Janeiro. Porém, seu trabalho foi escolhido para 

estudo em virtude do seu destaque na proposta de uma legislação urbanística que 

envolvesse parâmetros construtivos e zoneamento, medidas que ainda eram 

embrionárias antes de seu plano. 

 

Agache ressaltou a importância da organização da base jurídica para a 

implementação do Plano Diretor, que se daria por meio de: 

 

a) Legislação Urbanística, que pudesse ser replicada em todos os estados 

a fim de criar uma política urbana nacional; 

b) Regulamento Regional, que determinasse o zoneamento, parcelamento 

e uso do solo, bem como parâmetros para a construção de edifícios e loteamentos; 

 
12STUCKENBRUCK, 1996, p.104. 
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c) Leis Sociais, para remoção de casas insalubres e criação de uma política 

de subvenção de residências a preços baixos para a classe operária; 

d) Leis referentes à estética, para preservação de monumentos históricos 

e naturais. 
 

Os regulamentos de construções seriam indispensáveis na implementação dos 

edifícios de cada bairro segundo o zoning (zoneamento). Por meio da observação de 

questões como higiene e densidade, o plano determinou que fossem caracterizados 

tipos de construções para cada bairro, de modo que não houvesse um regulamento 

para a cidade inteira. A proposta era de que a cidade passasse por uma transição de 

parâmetros segundo suas zonas: partindo do centro com alta densidade construída, 

de uso comercial, passando pelas edificações multifamiliares e depois pelas 

residências individuais, até chegar à zona rural. 

 

O plano, através do chamado zoning, dividiu a cidade em diversas regiões com 

seus respectivos usos do solo e parâmetros construtivos, a fim de evitar que bairros 

com determinados usos fossem descaracterizados por outras construções que não os 

seguissem. Em seu Projeto de Regulamento Regional, apresentado na Figura 04, 

Agache dividiu a cidade em cinco Zonas, sendo elas: Central (zona A), Industrial (zona 

B), Residencial (zona C), Suburbana (zona D) e Rural (zona E) (Figura 05). 

 

Fonte: AGACHE, 1930, p. 208. 

Figura 04: O zoning do Plano Agache. 
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Agache se dedicou com maior rigor a produzir parâmetros para a Zona A, 

dividindo-a em A¹ (bairro comercial) e A² (bairro dos negócios), para as quais foi 

estabelecida uma altura máxima de 25 metros para construções, variando de acordo 

com a largura das vias (figuras 05 e 06).  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Fonte: AGACHE, 1930, p. 360. 

 

As demais zonas também tiveram parâmetros definidos, levando em conta 

altura, afastamento e taxa de ocupação, sempre tendo em consideração a densidade 

populacional relacionada à higiene e salubridade. 

 

Como era de se esperar, o plano seguiu o modelo do urbanismo europeu, 

principalmente parisiense, e também trouxe inspirações norte-americanas, no que diz 

respeito aos arranha-céus. O nível de detalhamento permitiu a criação de uma 

modelagem cênica compatível com uma capital moderna. A metodologia utilizada, que 

cruza fatores socioeconômicos e espaciais, representou uma prática inovadora no 

planejamento urbano. 

 

Os Projetos de Lei viriam apenas instrumentalizar o plano diretor que se 

desenvolveu em vários temas de análise sobre a capital da república, tais como 

elementos funcionais, infraestrutura urbana, meio ambiente, estrutura viária e de 

transportes. Os elementos funcionais eram localizados segundo a lógica do 

Figura 06: Zonas A¹ e A². Traçado 
do Perfil Normal. 

Figura 05: Zonas A¹ e A². Perfil para 
torres acima do plano limite. 
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zoneamento e da rede de transportes, com parâmetros de construção e ocupação 

pré-determinados. Tais elementos eram: posto de comando, bairros de intercâmbio, 

bairro industrial, portos e aeroportos, bairros residenciais, bairro universitário, espaços 

livres, entre outros. 

 

A estrutura do Plano Diretor trouxe diversos elementos inovadores do ponto de 

vista do planejamento urbano. A adoção de uma política urbana sobre espaços livres 

indicou uma visão ambiental que considerava o meio ambiente como objeto de 

interesse público. Os limites do Plano não se restringiram à cidade e alcançaram 

outros municípios. A concepção de que essas articulações com outras cidades 

deveriam ser observadas introduziu a noção de região metropolitana. Além disso, no 

âmbito legislativo, o Plano implementou a desapropriação por interesse público. 

 

Diante da análise do conteúdo do Plano Agache, são levantadas as seguintes 

reflexões: a possibilidade de planejar a implementação de uma política pública de 

longo prazo, pois o plano tinha o prazo de cinquenta anos para ser efetivado, que leve 

em conta planejamento orçamentário, promoção da qualidade de vida urbana e 

inclusão social, além da importância de fomentar a multidisciplinaridade da questão 

do planejamento urbano, sendo de suma importância o apoio da dimensão jurídica. 

 

2.4 Pós-Agache: Influências e sua Incorporação na Legislação 
Urbanística 

 

Com a quebra da aliança política do café com leite, que expulsou do poder a 

oligarquia cafeeira paulista em um ambiente político efervescente devido à quebra da 

bolsa de Nova Iorque e o posterior assassinato de João Pessoa em 1930, Getúlio 

Vargas assume o poder em 03 de novembro de 1930, coincidentemente com o 

período de entrega final do plano proposto por Agache. 

 

A identificação de Agache da "infelicidade" que o seu trabalho e suas propostas 

continham por terem sidos contratados e desenvolvidos na Velha República e 

finalizados e entregues em um período provisório de surgimento do Estado Novo 

mostra-se evidente quando este passa a não informar mais o andamento de seus 
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trabalhos, tanto pelo ressentimento de ter sido alvo das críticas de plágio como por 

desacreditar que suas propostas poderiam ser efetivadas algum dia. De qualquer 

forma, e, como típico em um rompimento histórico, ações que naquele período foram 

associadas com o passado tenderam a ser negadas para que pensamentos novos 

pudessem se estabelecer. E foi assim também com o plano de Agache, porém, devido 

à magnitude de suas propostas e ao fato de conter uma base de suporte das ideias 

essencialmente técnicas, foi criada em 1931 a Comissão do Plano da Cidade com o 

objetivo inicial de analisar as propostas elaboradas por Agache. Assim, foi produzido 

pela Comissão um parecer relativo ao Plano Agache que concluiu pela aprovação de 

parte de suas proposições, em especial quanto às vias de grande circulação, à 

demolição do Morro de Santo Antônio, à Esplanada do Castelo, ao aterro da Enseada 

da Glória e às propostas do sistema de parques e áreas livres. 

 

Mesmo a Comissão tendo reduzido a magnitude dos pensamentos de Agache, 

percebe-se, desde a sua dissolução, em 1932, até a promulgação do Decreto nº 6000, 

de 1º de julho de 1937, a preocupação da municipalidade em voltar-se para problemas 

pontuais e reduzidos sob o manto da justificativa de que o Plano Agache consumiria 

muito tempo e recursos para sua execução, em detrimento da resolução de problemas 

locais de grande urgência e relevância. O Decreto nº 4923 de 1934 apresenta 

claramente este ponto de vista quando revoga o decreto de aprovação do Plano 

Agache (nº 3.873/1932). A partir, então, do Decreto nº 6000, que vigorou durante 30 

anos (substituído pela Lei nº 1574, de 11 de dezembro de 1967) e que trazia a 

regulamentação sobre o uso e a ocupação do solo urbano do Rio de Janeiro, as 

propostas de Agache que conseguiram sobreviver ao tempo foram sendo retomadas 

à medida que interesses políticos convergiam com a disponibilidade financeira e com 

as soluções técnicas propostas.  

 

Assim, desde a edição do decreto podem ser observados pontos de retomada 

das propostas de Agache, como o zoneamento e os parâmetros urbanísticos para 

cada zona específica apresentados na Tabela 05 a seguir, até mesmo a construção 

da Avenida Presidente Vargas, a Esplanada do Castelo, a Avenida Brasil e a execução 

de vários projetos para a área do morro de Santo Antônio. Pôde-se então visualizar, 

com as devidas adaptações aos contextos urbanos, o ideário de Agache resgatado 
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de seu isolamento histórico, fazendo com que a “Era Vargas” fosse imortalizada 

também no que tange ao feito de grandes intervenções urbanísticas na cidade. 

 
Tabela 05: Parâmetros do Decreto nº 6000 de 1º de julho de 1937. 

ZONAS USOS GABARITO E TX. OCUP. LOCALIZAÇÃO 

Zona 

Comercial 

Z

C1 

Escritórios, consultórios, 
bancos, empresas, pequenos 
laboratórios, restaurantes, confeitarias, 
hotéis, habitações, cafés e similares. 
Dependem de avaliação da Diretoria de 
Engenharia: casas de diversões, 
garagens comerciais, postos de 
abastecimento de automóveis, 
tipografias, indústrias leves, 
laboratórios, estabelecimentos de 
ensino, e similares. 

Variando de acordo com a 
largura do logradouro. Logradouros com 
largura > que 10 m – 6 pavimentos ou 21 
m e pé-direito mínimo de 4m no 
pavimento térreo. Logradouros com 
largura até 10 m – 4 pavimentos e pé-
direito mínimo de 4 m no 1º pavimento. 
Constam no decreto exceções e restrições. 

Área do centro da cidade. 
Z

E 

Habitações particulares, 
hotéis, escritórios, consultórios, 
restaurantes, cafés confeitarias, bares, 
casa de modas, teatro, cinemas, sedes de 
associações recreativas e de classe e 
comércio de luxo em geral. 

Nas quadras que circundam a 
praça monumental da Esplanada, as 
construções deverão obedecer ao gabarito 
normal, das torres e de transição. O 
gabarito das torres não excederá da altura 
de 100 m e o gabarito de transição não terá 
altura superior a 60 m. 

Z

2 

Escritórios, consultórios, 
bancos, empresas, pequenos 
laboratórios, restaurantes, confeitarias, 
hotéis, habitações, cafés e similares. 
Depósitos de materiais e mercadorias. 

3 pavimentos ou 11 m de altura 
salvo nas avenidas Mem de Sá e Lauro 
Muller, nas ruas Senador Euzébio e 
Visconde de Itaúna e na praça da 
Bandeira, onde deverão ter mínimo de 4 
pavimentos ou 15 m de altura. 

Zona Industrial 
Z

I 

Fábricas em geral, grandes 
oficinas, laboratórios, armazéns, 
depósitos, garagens, postos de 
abastecimento de automóveis e 
similares. 

Fachada de 6 m de altura 
quando no alinhamento do logradouro 
público ou a menos de 10m desse 
alinhamento. No máximo 5 pavimentos ou 
17,80 m de altura. Será permitido pelo 
Diretor de Engenharia limites maiores em 
casos especiais. Fábricas e oficinas taxa de 
ocupação de 80%, demais usos 70%. 

Constituía-se em 2 
áreas. 1ª área – zona da 
Leopoldina entre o Caju e o 
Cachambi. Propriamente 
chamada de ZE1. 2ª área – 
constantemente ampliada era 
formada pelos núcleos 
industriais. Constituídos em 
terrenos onde estivessem 
instaladas grandes fábricas ou 
oficinas em ZC2 ou nas ZRs. 

Zona 

Residencial 

Z

R1 

Uso comercial local num 
lado do quarteirão, quando esse lado já 
esteja ocupado 60%, pelo menos, de sua 
extensão, com comércio. Dependem de 
avaliação da Diretoria de Engenharia: 
casas de diversões, estúdios, termas, 
ginásios, balneários, garagens 
comerciais, postos de abastecimento de 
automóveis, indústrias leves, 
laboratórios, museus, bibliotecas, 
estabelecimentos de ensino, asilos, 
hospitais, casa de saúde, mercados, e 
similares. Uso residencial. 

Gabarito: mínimo de 2 
pavimentos e máximo de 6 pavimentos. 
Altura: uma vez e meia a largura do 
logradouro. Taxa de ocupação: 70%. 

Exceções: Avenida Atlântica e 
logradouros adjacentes – 10 pavimentos ou 
34m de altura, exceto ruas Belfort Roxo, 
Ronald de Carvalho e Conselheiro Souza 
Ferreira – 14 pavimentos; Avenida 
Augusto Severo, rua do Russel, praia do 
Flamengo e praia de Botafogo (entre a 
avenida Ruy Barbosa e a rua Marquês de 
Abrantes) – mínimo de 5 e máximo de 10 
pavimentos. 

Estendia-se pela orla 
da cidade (Lapa, Glória, Catete, 
Flamengo, Humaitá, Urca, 
Copacabana, Laranjeiras, 
Maracanã e Tijuca) 

Z

R2 

Uso comercial local num 
lado do quarteirão, já ocupado 60%, 
pelo menos, de sua extensão, com 
comércio. Uso residencial. 

2 ou 3 pavimentos e altura 
máxima de 12m. Taxa de ocupação: 60%. 
Afastamento frontal mínimo de 3 m. 

Morro da Glória, 
Grajaú, Méier, Ipanema, 
Leblon, Gávea, Jardim 
Botânico e Copacabana, ruas 
internas. 

Z

R3 

Uso comercial local num 
lado do quarteirão, já ocupado 60%, 
pelo menos, de sua extensão, com 
comércio. Uso residencial. 

2 pavimentos. Taxa de 
ocupação: 50%. Afastamento frontal 
mínimo de 3 m. 

Barra da Tijuca, 
Jacarepaguá, Madureira, 
Paquetá, Ilha do Governador e 
núcleos mais populosos da ZA. 

Fonte: BORGES, 2007, p. 99. 
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Retomar inicialmente o Plano Agache e o Decreto nº 6.000/1937 se mostra 

elucidativo para contribuir com um dos objetivos iniciais da pesquisa, qual seja, buscar 

rastros das origens dos parâmetros que ainda permanecem na legislação urbanística 

na cidade do Rio de Janeiro de forma a identificar as motivações que levaram tal 

instituição.  

 
Acompanhando a trajetória do conteúdo básico do Plano Agache, verifica-se, 

apoiado em Rezende (2002), que na tentativa de propor novos princípios urbanísticos, 

foram postos de lado o Plano Agache e suas propostas calcados nos embates 

travados entre o academicismo e o modernismo. Assim, no final da década de 1940 e 

início dos anos 1950: 

 
“[...] o contorno da cidade já se encontrava razoavelmente definidos 
quando se intensificou o processo de adensamento de espaços já 
ocupados. Ao conjunto da legislação cabia referendar tendências já 
expressas no espaço construído, enquanto para o planejamento como 
projeto de mudança pouco restava. A cada mudança econômica ou 
tecnológica, ou simplesmente para acomodar uma tendência de 
crescimento constatada, restava alterar a legislação. Em 1948 foi 
editada a Lei n° 285/1948, que permitiu a divisão da propriedade em 
parcelas autônomas em edificações de dois ou mais pavimentos em 
um mesmo lote. Antes disso, a divisão da propriedade em parcelas só 
podia se dar em edificações com cinco ou mais pavimentos, ou seja, 
nas áreas centrais e mais nobres, conforme o Decreto Legislativo n° 
5481/1928.” (REZENDE, 2002, p.267). 

 

Ao final da década de 1960, foi realizada a revisão do Decreto n° 6000/1937, e 

a Lei n° 1574/1967, que estabeleceu normas para o desenvolvimento urbano e 

regional do então Estado da Guanabara. O detalhamento de Lei n° 1574/1967 resultou 

no Decreto “E” n° 3800/1970, que estabeleceu condições para o uso e ocupação do 

solo.  

 

Entretanto, tanto o Decreto n° 3800/1970 quanto os decretos posteriores 

padeciam de detalhamento. Com o objetivo de tudo regular, acabavam por omitir 

situações, o que era considerado um caso sujeito à interpretação da administração 

municipal. Ao contrário dos planos diretores, que procuravam elaborar soluções para 

grandes problemas como falta de habitações e congestionamento de vias, todas as 

propostas para a cidade consistiam na simples definição de usos, na utilização de 

zoneamento e de parâmetros edilícios. 
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Ainda assim, no rastro do Plano Agache, e dele tomadas por empréstimo sem 

mencioná-lo, ficaram iniciativas tanto na legislação quanto em intervenções viárias, 

como a decisão de executar a Avenida do Mangue, atual Presidente Vargas, cobrindo-

se o canal e alargando-se as pistas.  

 

Em artigo escrito em 2010, o arquiteto Roberto Segre, discutindo o Rio de 

Janeiro e a atualidade do Plano Agache, apresenta que: 

 
 

“Agache não foi genérico como Le Corbusier sobre os problemas da 
insolação e da ventilação dos locais, mas estudou o tema a partir do 
ponto vista científico, sem identificar-se com os novos componentes 
arquitetônicos, como a janela horizontal e os brise-soleil. A proposta 
das torres no centro dos negócios é outro ponto comum, com tipologias 
arquitetônicas diferentes. Mas na realidade, o Centro dos Negócios de 
Agache, que misturava o modelo compacto de Paris com as torres de 
Chicago, era mais vital que os arranha-céus cartesianos da Cite dês 
Affaires de Le Corbusier, isolados no vazio verde. Nele, estabelecia o 
relacionamento entre lojas, galerias externas e internas para os 
pedestres, com os prédios de escritórios e garagens no subsolo. Nos 
dias de hoje, qual seria o modelo que se deseja para a centralidade 
urbana? Edifícios de escritórios isolados como no bairro de La Defénse 
em Paris, e nos centros de Houston, Brasília ou Dubai? Ou seria mais 
adequado dotá-los de arcadas, galerias, pátios internos, como nas 
tipologias existentes em cidades tradicionais, integrando-os ao 
comércio e à residência, conforme aparecem nas propostas, tanto do 
movimento New Urbanism (17), crítico do subúrbio anônimo, como nas 
soluções de José Luis Sert apresentadas nas formulações teóricas do 
curso de Urban Design em Harvard?” (SEGRE, 2010, p. 06) 
 

 

Em 2013, a administração do prefeito Eduardo Paes (2009-2016) anunciou que 

substituiria as leis urbanísticas vigentes na Cidade do Rio de Janeiro, e enviou os 

respectivos Projetos de Lei Complementar. Em tese, seria cumprido o determinado 

pelo Plano Diretor de 2011, que, tal como o Plano Diretor de 1992, renomeou os 

códigos de parcelamento do solo, uso e ocupação do solo, edificações, meio ambiente 

e fiscalização. Mas nada aconteceu, e o Regulamento de Zoneamento aprovado pelo 

Decreto nº 322/76 continuou sua trajetória.  

No entanto, em 10 de novembro de 2017, o então Prefeito em exercício, 

Fernando Luiz Cumplido Mac Dowell da Costa, enviou a MENSAGEM Nº 35 para a 

Câmara Municipal para encaminhar o Projeto de Lei Complementar que "Institui o 
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Código de Obras e Edificações Simplificado do Município do Rio de Janeiro - COES”, 

com o seguinte pronunciamento: 

“A atual legislação edilícia desta Cidade foi estabelecida na década de 
70 do século passado e necessita urgentemente de atualização. 
Naqueles anos, a visão do ambiente urbano desejável era 
completamente diferente daquilo que almejamos atualmente. Mesmo 
as relações entre as pessoas e composição das famílias mudaram 
profundamente nesse período, e essas novas dinâmicas sociais 
demandam edificações mais flexíveis que não são permitidas pela 
legislação atual. 

Nos anos 70, o país estava em meio a uma febre desenvolvimentista 
calcada no rodoviarismo e na expansão contínua dos espaços 
urbanos. Copiando um modelo vigente na América do Norte, baseado 
na criação de subúrbios com usos segregados e baixíssima densidade, 
conectados por autoestradas cada vez mais largas, as grandes cidades 
nacionais cresciam rapidamente, transformando-se em metrópoles 
espraiadas, altamente dependentes de seu centro histórico, com 
deslocamentos pendulares cada vez mais significantes.” (BRASIL, 
2017, p.1). 

 

Em complementação, ele argumenta ainda que: 

 

“O reflexo desse modo de vida expansionista nas edificações levou a 
um superdimensionamento na obrigação de construção de espaços 
para estacionamento. Se governar era abrir estradas e a prosperidade 
da indústria nacional era medida pela produção de automóveis, todos 
os cidadãos deveriam ter seus veículos pessoais, e era importante 
prever espaços para guardá-los nas novas habitações. 

A transformação de uma sociedade rural em urbana trazia para a 
cidade o desejo de um modo de vida campesino, o mais isolado 
possível dos vizinhos e do espaço público. As famílias eram mais 
estáveis, mais numerosas, com maior facilidade para obtenção de 
serviços domésticos, com maior proporção de crianças em relação aos 
idosos e com expectativa de vida bem mais baixa que aquela que se 
verifica na atualidade.  

Por esses motivos, a criação de áreas de lazer internas às edificações 
era estimulada, em pavimentos elevados e isolados, longe da confusão 
das ruas. Os apartamentos possuíam dependências para empregados, 
dimensões extremamente generosas e grande número de cômodos. 
Os edifícios deveriam abrigar uma série de serviços domésticos e 
exigiam os espaços necessários para os trabalhadores, que deveriam 
até morar no mesmo espaço, sempre prontos para atender aos 
chamados de seus empregadores. O apartamento era a casa rural 
possível de ser construída em uma cidade e refletia as relações 
socioeconômicas e espaciais existentes no mundo tradicional de 
caráter rural.” (BRASIL, 2017, p.2). 

 

Ao discorrer sobre a experiência da urbanidade contemporânea, diz que ela é diversa, 

mais fluida, compacta, menos segregada e direcionada aos deslocamentos locais, e afirma 
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que a cidade “deseja” ser mais compacta, mais próxima, mais vibrante, mais coletiva, com 

menos deslocamentos por automóveis e maior velocidade em suas dinâmicas quotidianas. 

Segundo os representantes do Executivo: 

“As famílias mudaram profundamente. Pais ou mães, solteiros ou 
separados, compõem hoje a maioria dos chefes de domicílio. O 
número de crianças por casal diminuiu drasticamente e a expectativa 
de vida da população aumentou tanto que hoje existem mais idosos do 
que crianças em alguns bairros da cidade.  

Os deslocamentos dos cidadãos tendem a ser feitos mais rapidamente, 
de forma local, sempre que possível, com meios públicos ou bicicletas, 
retirando a dependência do automóvel particular. As relações de 
trabalho também sofreram grandes alterações. O trabalho de casa e o 
empreendedorismo são realidades contemporâneas que alteram o 
modo de se experimentar o espaço urbano e suas edificações. O lazer 
ao ar livre valorizou-se incrivelmente, aumentando a demanda por 
espaços públicos de qualidade e pela proximidade e integração entre 
os cidadãos. 

O reflexo dessas modificações nas novas edificações projetadas é 
bastante significativo. A falta de interesse no automóvel particular 
transformou a exigência por vagas em um estorvo. O fomento da vida 
em sociedade, preferencialmente nos espaços públicos, gerou uma 
diminuição progressiva dos espaços dos apartamentos. A dificuldade 
em pagar por serviços domésticos quase eliminou os espaços 
generosos para funcionários. A tendência por uma vida mais 
individualista e independente separou as famílias e colocou no 
mercado um enorme contingente de jovens emancipados, divorciados 
e idosos, que buscam apartamentos menores para viver.” (BRASIL, 
2017, p.2/3). 

 

O texto da mensagem afirma que a legislação urbana está “parada” nos anos 

1970, refletindo uma visão dos espaços construídos que foi fomentada ainda nos anos 

1920 ou 1930, e afirma que inúmeras oportunidades de desenvolvimento e emprego 

são perdidas e inviabilizadas pelas exigências obsoletas das leis urbanísticas da 

cidade. Ainda segundo a mensagem: 

 

“É necessário atualizar essas normas, para que os cidadãos possam 
ter acesso aos espaços urbanos edificados que desejam e que seus 
estilos contemporâneos de vida demandam. Este Projeto de Lei 
Complementar é o primeiro passo em direção a esta modernidade, que 
será completado com a nova Lei de Uso e Ocupação do Solo, a nova 
Lei do Parcelamento do Solo e o novo Código de Licenciamento e 
Fiscalização, que estão sendo elaborados pela Prefeitura.  Eliminando 
as amarras dos Códigos vigentes, a Cidade poderá entrar em uma 
nova era de desenvolvimento imobiliário mais flexível, mais rápido, 
menos burocrático e mais adaptado aos usos e costumes dos cidadãos 
do nosso tempo e do futuro. 
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Outro ponto a considerar, com o mesmo grau de importância, é a 
dinâmica do mercado. O Estado moderno tem a obrigação de olhar a 
sociedade pela ótica do emprego, do trabalho, da renda e das 
oportunidades de ascensão social e econômica. Pelo estímulo à 
criatividade e à iniciativa privada, o Estado deve usar o poder 
regulamentador, sem criar travas aos investimentos sadios.” (BRASIL, 
2017, p.3/4). 

 

E finaliza dizendo, sem qualquer constrangimento, que  

 

“Este é outro objetivo da proposta de reforma do Código de Obras. Ela 
desburocratiza, devolve ao indivíduo e à coletividade o protagonismo 
da ação do Estado. Cabe ao cidadão decidir como e de que forma pode 
buscar o melhor conforto para si, para a família, sem ferir os direitos 
dos demais. Por isso, é importante a redução significativa no número 
de itens, decretos e dispositivos dos instrumentos legais que 
regulamentam as atividades da construção civil na Cidade do Rio de 
Janeiro.” (BRASIL, 2017, p.4). 

 

Assim, considerando que a Lei de Uso do Solo do Rio de Janeiro não foi 

alterada, pôde-se identificar o rastro histórico quando das primeiras definições dos 

parâmetros urbanísticos aos dias atuais, contendo toda a sua trajetória à nova 

proposta para o Código de Obras, que deve influenciar fortemente o conforto 

ambiental da cidade. 
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3. OS PARÂMETROS URBANÍSTICOS E A SUA INFLUÊNCIA NA 
MEDIAÇÃO 

 

 
Provavelmente as construções primitivas se orientaram pelo valor de uso das 

moradias e pela disponibilidade de material, pois a busca era fundamentada em 

adaptá-las aos condicionantes naturais para se abrigar. Em sua obra Economia 

Política da Urbanização (1973), Paul Singer nos oferece um esquema simples para 

entender o surgimento das cidades, ao mesmo tempo em que as atividades se tornam 

mais complexas, destacando ainda que só quando as funções se separam fisicamente 

e demandam prédios especiais (sacerdotes – igrejas; fortes para a segurança; etc.) é 

que se pode falar efetivamente em cidade. Desta forma, o fenômeno “cidade” se dá 

não por uma agregação de prédios e atividades, mas por uma síntese de atividades 

que produz um complexo de relações. Se nas cidades clássicas pode-se dizer que a 

categoria centralidade expressava a política e que na idade média a centralidade era 

dividida entre economia, administração e religião, no capitalismo a centralidade se 

apresenta no mercado. A orientação pelo valor de uso vai, assim, se transformando 

em valor de troca e passando a dominar o cenário das relações humanas. 

 

Sob o domínio do capital, a apropriação crescente das qualidades naturais dos 

elementos da natureza e o avanço da tecnologia ampliam, a cada dia, a quantidade 

de mercadorias à disposição da sociedade. No que diz respeito à produção do espaço, 

o aumento populacional e de densidade tornou cada vez mais escasso o solo 

possuidor de infraestrutura. A crescente demanda aliada à complexificação dos 

equipamentos urbanos e dos serviços públicos como o transporte, por exemplo, além 

de tornar os serviços complexos, passou a ser elementos de disputa para aferição de 

lucros. 

 

Impulsionado pela concorrência de forma a garantir a sua sobrevivência, o setor 

imobiliário, como forte participante desse cenário capitalista, precisou e precisa 

constantemente de normas para estabelecer suas disputas. No caso das normas 

urbanísticas, tradicionalmente quando existe uma forte independência do papel do 

Estado na regulação da economia para com o desenho das cidades, também à 

qualidade espacial dedica-se uma maior preocupação com as edificações públicas e 
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privadas, e, sobretudo, com a qualidade dos espaços públicos abertos e seus locais 

de encontro que consideram aspectos como: a sociabilidade, a diversão e a 

contemplação. Nas últimas décadas, o que se observou no Brasil é que, em termos 

de qualidade espacial das cidades, seja na expansão em superfície, seja no 

adensamento delas, existe uma desconsideração com a memória e patrimônio 

construído e com a construção de praças, parques e outros. Ao mesmo tempo, a 

imposição da adoção de uma legislação, como o plano diretor, dotada de parâmetros 

urbanísticos que garantam salubridade e conforto aos usuários, vem sendo 

substituída por parâmetros centrados em uma produção predatória dos espaços 

urbanos em termos de bem-estar e convivência. 

 

Desde os anos de 2000 muitas teses apontaram para a flexibilização e 

desregulamentação da legislação urbanística. Cidades como Rio de Janeiro, São 

Paulo e Brasília, por exemplo, uma vez que possuem uma alta movimentação dos 

espaços, já conseguem identificar este problema e começam a atuar diretamente na 

construção de novos parâmetros urbanísticos. De um lado, os setores que comandam 

a administração municipal não conseguem mais reconhecer a origem e significados 

do que foi historicamente estabelecido, e assim lutar por sua garantia e ampliação, e, 

de outro, assistimos à definição de parâmetros cada vez mais insuficientes e voltados 

ao atendimento ao mercado. Nesse sentido, torna-se indispensável discorrer sobre os 

parâmetros urbanísticos para o entendimento de seu contexto. 

 

 

3.1 A apropriação da concepção das cidades 

 

De acordo com Harvey (2012), o mundo se encontra em uma época em que 

ideais de direitos humanos se deslocaram do centro do cenário, tanto político como 

ético. Assim, determinada energia é gasta no progresso de seu significado, buscando 

a construção de um mundo melhor. No entanto, os conceitos referenciados para a 

grande maioria não abordam pontos desafiadores à hegemonia de uma economia 

liberal e a lógica do mercado neoliberal, ou, até mesmo, o modo de legalidade e a 

ação estatal. Ainda assim, o autor cita o fato de que os direitos de propriedade privada 

e a taxa de lucro se sobrepõem a todas as noções de direito no atual cenário mundial. 
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Harvey (2012) cita a ideia, com as palavras de Park (1967), de construção da 

cidade como uma expressão do homem sobre si mesmo, reconstruindo o mundo em 

uma tentativa mais próxima de seu próprio desejo. A questão do modelo de cidade 

proposta em que dedica seus estudos traz conjuntamente os laços sociais, a relação 

com a natureza, seus estilos de vida, as tecnologias compreendidas e até os 

momentos e os valores estéticos desejados. O autor expressa que o direito à cidade 

se distancia da liberdade individual de acesso a recursos urbanos, posicionando a 

ideia de que é um direito mudar a si mesmo pela mudança da cidade, e que, além 

deste princípio, cabe o direito comum antes do individual, já que esta transformação 

depende impreterivelmente do ato de um poder coletivo de moldar o processo de 

urbanização. A liberdade de construir e reconstruir a cidade aos seus modos enquanto 

indivíduos pensantes e portadores de emoções é, para Harvey (2012), um dos mais 

preciosos e negligenciados direitos humanos. 

 

Cidades emergiram de concentrações sociais e geográficas do produto 

excedente, justificando a urbanização como um fenômeno de classe, pois o excedente 

deve ser absorvido de algo ou alguém, enquanto o poder de controle sobre a sua 

distribuição permanece em determinadas e conflituosas relações. Esse fenômeno 

recai sob o capitalismo; porém, como a urbanização depende da mobilização de 

excedente, há uma conexão entre o desenvolvimento do capitalismo e a urbanização 

(HARVEY, 2012). Os capitalistas necessitam da produção de excedente para obter 

mais-valia, e esta deve ser reinvestida com a finalidade de ser ampliada. O resultado 

desse contínuo reinvestimento é a expansão de produção de excedente a uma taxa 

conectada à história da acumulação de capital, simultânea à do crescimento da 

urbanização sob o capitalismo. 

 

A necessidade crescente de encontrar terrenos lucrativos, seja na zona de 

expansão urbana ou na área consolidada, para a produção e aquisição de excedente 

de capital, modela a política do capitalismo e apresenta várias barreiras à contínua e 

problemática livre expansão dos capitalistas (HARVEY, 2012). Tais atividades podem 

ser consideradas como um trabalho realizado por poucos, que atinge muitos e com o 

retorno financeiro elevado. Tamanhas influências sociais devem ser disciplinadas, 

assim como, por exemplo, quando o desemprego é tecnologicamente induzido ou 
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ainda quando se percebe uma investida contra o poder organizado da classe 

trabalhadora. Assim, reações devem ser estimuladas, como: novas forças de trabalho 

conduzidas através da imigração, ou da exportação de capital, ou ainda da 

proletarização de fundamentos até então considerados independentes da população 

e desconhecidos, como os parâmetros urbanísticos. 

 

Assim, conclui-se que será inerente aos capitalistas a busca por novos meios 

de produção e recursos naturais que condicionem o aumento, sob a pressão social e 

do ambiente natural, em revelar a matéria-prima necessária as suas atividades. A 

partir desta conclusão, faz-se necessária e fundamental a criação de atividades de 

mediação que formem uma reação ao livre agir do capital, de forma a criar uma 

barreira de conflitos. Muito embora as leis coercitivas da competição também 

contribuam para a implementação desta barreira, proporcionando a adoção de novas 

tecnologias e formas organizacionais, elas não se mostram suficientes para impedir o 

desequilíbrio de um setor com características de exploração tão fortes quanto a 

produção do espaço urbano. As inovações apontam novas insuficiências e 

necessidades, reduzindo o tempo de retorno do capital e diminuindo a distância, o que 

amplia rapidamente a extensão geográfica em que os capitalistas do setor imobiliário 

exploram por fornecimento de trabalho e matéria-prima. Como consequência, a falta 

de poder suficiente de compra no mercado exige a procura por novos mercados no 

comércio exterior ao anteriormente delimitado. Exige também a promoção de novos 

produtos, a entrega de novos estilos de vida, a criação de novos meios e ferramentas 

de fornecimento de crédito e, por derradeiro, um aumento no financiamento estatal de 

dívidas e de gastos privados. E, como visto recentemente no mercado bancário com 

a quebra de algumas instituições financeiras, se ainda assim a taxa de lucro 

permanecer baixa, então a regulação estatal e a exportação de capital devem 

viabilizar a saída. Ora, se ao final, o Estado deve viabilizar a saída, não seria mais 

coerente e lógico que o Estado acompanhasse e criasse desde o início mecanismos 

de mediação fortes o suficiente para que a relação acontecesse de uma forma mais 

justa? É possível que a gestão estatal consiga acompanhar a velocidade das ações e 

da inovação do mercado, ou ela estará sempre atuando a reboque e posteriormente 

aos interesses identificados? 
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O tema da preservação das cidades envolve uma série de disciplinas e 

contorna os mais diversos atores sociais e esferas de poder (OLIVEIRA, 2014). 

Harvey (2012) aponta que os capitalistas se tornam impossibilitados de reinvestir 

proveitosamente o seu excedente se houver uma barreira intransponível. A 

acumulação de capital permanecerá bloqueada, levando-os a confrontar uma crise na 

qual o capital pode ser desvalorizado e, por consequência, até mesmo liquidado. As 

mercadorias excedentes perdem valor ou são destruídas, ao passo que “a capacidade 

produtiva e os ativos são depreciados e abandonados – o dinheiro pode ser 

desvalorizado através da inflação e o trabalho, do desemprego massivo.” (HARVEY, 

2012, p.75) O argumento validado por Harvey (2012) é de que a urbanização 

desempenhou um papel particularmente ativo, ao lado de fenômenos como gastos 

militares, na absorção do excedente que os capitalistas produzem perpetuamente em 

sua busca pelo lucro, determinando a urbanização capitalista a partir da necessidade 

de contornar as barreiras e a expansão do terreno de atividade lucrativa. 

  

Ao buscar materializar tais pensamentos em contextos nacionais, Oliveira et. 

al. (2018) denotam que a rapidez e a intensidade com que se caracterizou o processo 

de urbanização das cidades brasileiras, foram anteriormente as primeiras iniciativas 

estatais de promover o planejamento destas áreas:  

 
“[...] A concretização da problemática urbana pela governança federal 
somente veio à tona após a Normativa Constitucional de 1988, tendo 
sido a sua regulamentação efetivada apenas com a Lei 10.257/2011, 
denominada de Estatuto da Cidade. Entretanto, tais instrumentos 
somente foram desenvolvidos após décadas de experiências más 
sucedidas dentro do espaço urbano nacional. Enquanto a população e 
o tecido urbano cresciam a taxas exponenciais, portanto, pequenos 
conjuntos de ações para o seu ordenamento se esforçavam para sair 
do papel” (OLIVEIRA et. al., 2018, p.4). 

 

 

O cenário atual que cerca a discussão do planejamento urbano no Brasil, 

especialmente das metrópoles emergentes, tem como principais atuantes da 

sociedade civil organizada os políticos, os acadêmicos e pesquisadores, juristas, 

economistas, entre outros cargos, nos quais todos convergem e pleiteiam com a 

proposta central de promoção da função social da cidade, conforme preconiza a 

Constituição Federal de 1988 (CF/88). Ressalta-se, portanto, que a aparente 

uniformidade de pensamento no ordenamento do território urbano deve considerar o 
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interesse individual e a maneira como cada componente social se relaciona com o 

mercado, em suas diversas atuações, a fim de promover seus próprios interesses 

econômicos. A partir desse entendimento, pode-se descrever como o poder de 

compra do solo urbano define ou não a possibilidade de desenvolvimento da cidadania 

contemporânea (OLIVEIRA et. al., 2018). 

 

Partindo do pressuposto no qual se prevê que a preservação urbana tende a 

controlar a ordenação da cidade de acordo com determinadas características, deve-

se constantemente e ininterruptamente buscar entender como a proximidade das 

intencionalidades dos parâmetros de planejamento e da preservação da cidade 

encoraja a sua construção e o seu movimento. Assim, para ilustrar melhor tal 

afirmação, é de fundamental importância aproximar o olhar sobre a apropriação dos 

parâmetros urbanísticos pelo capital. 

 
 

3.2 Políticas do mercado imobiliário 

 
Atualmente, o Poder Público Municipal organiza-se com ferramentas que 

permitem assumir a função de protagonista e principal responsável pela formulação, 

implementação e avaliação permanente de sua política urbana definida no Plano 

Diretor (COLUSSO & CRUZ, 2011). Os municípios portam a oportunidade de cumprir 

o papel de sujeitos ativos na elaboração da política urbana, de acordo com o contexto 

em que se espera a participação de todos os envolvidos na formação da sociedade 

urbana. Esse cenário desafia os governantes municipais a se realocarem quanto ao 

uso de ferramentas que pressupõem participação social aliada à capacidade técnica 

local, e que não mais se restrinja às demandas de recursos financeiros, exigindo 

principalmente projetos urbanos de médio e longo prazo consistentes e sustentáveis 

(COLUSSO & CRUZ, 2011). 

 

A política de planejamento urbano, de acordo com um projeto democrático-

participativo-sustentável, reivindica um projeto de cidade que exige a participação 

ativa e um esforço contínuo dos formuladores de soluções para seus problemas 
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urbanos contemplados nas agendas de seus orçamentos participativos e no 

calendário político-eleitoral dos governos.  

 

O projeto de cidade associa-se às estratégias e projetos para seu 

desenvolvimento futuro, assim como sua sustentabilidade ambiental e o 

aperfeiçoamento de seu sistema de tomada de decisão, considerando todos os 

aspectos que dizem respeito a toda uma sociedade e que, de acordo com Colusso & 

Cruz (2011), não podem depender das controvérsias e interesses passageiros da 

política, dos governos e de setores do mercado: 

 
“A criação do Conselho da Cidade, uma arena pública de participação 
que represente todos os interesses da sociedade urbana e que conte 
com o apoio técnico dos diferentes campos do conhecimento, poderia 
operar como instituição que avalia e propõe a qualificação do Sistema 
de Planejamento na sua atividade de planejar e organizar a cidade. 
Uma instituição que transcenda os governos e que se ocupe 
exclusivamente com o futuro da cidade. O contexto de globalização da 
economia, a complexificação da sociedade e a introdução da 
participação, que projetou Porto Alegre no cenário nacional e 
internacional, desafiam governantes e a sociedade local a mudar as 
práticas tradicionais e organizar instituições “com maior capacidade 
para formular políticas públicas” (O” DONNELL, 1991) e que melhorem 
o “desempenho da representação e a qualidade da democracia” 
(LIJPHART, 2003)”(COLUSSO & CRUZ, 2011, p.1).  

 

Cunha (2012), trabalhando na ponta final da cadeia, defende alternativas para 

a complementação ao fundo de financiamento de longo prazo do crédito para a 

habitação no país. O autor cita que, no cenário atual mundial, o financiamento é 

composto pelos recursos da poupança e do FGTS, dos quais os saldos não atendem 

à demanda. A partir dessa constatação, conclui-se que a demanda por habitação e 

crédito imobiliário cresce anualmente a uma taxa superior à taxa de crescimento dos 

saldos do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) e do FGTS, e que 

os agentes econômicos procuram alternativas para colaborar com o fundo de 

financiamento do setor. A securitização de recebíveis e o os covered bonds são as 

alternativas debatidas e já incipientes no mercado financeiro e bancário brasileiro 

(CUNHA, 2012, p. 12).  
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Analisando a participação do setor de construção civil na economia brasileira, 

sua contribuição para o PIB, para a Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF)13 e a 

geração de empregos, pode-se mostrar a relevância da atividade para a economia. 

Isto posto, tem-se exemplos de modelos derrotados como a política habitacional do 

Banco Nacional de Habilitação (BNH) desenvolvida pelo governo federal e suas 

revisões, que atestaram a ineficiência das ferramentas utilizadas nas políticas 

públicas, na regulamentação do SBPE e do FGTS como fontes de captação de 

recursos para o crédito imobiliário frente à velocidade da conjuntura macroeconômica 

(CUNHA, 2012). 

 

Levando em consideração a história da economia brasileira, a partir da década 

de 1950, Juscelino Kubitscheck fez a implementação do “Plano de Metas” pelo 

governo federal, e, assim, o setor de construção civil passou a ser uma atividade 

industrial de grande destaque para o país no meio econômico e social. O “Plano de 

Metas” impulsionou a construção civil principalmente pela demanda criada pelo 

governo federal, que trouxe um maior número de pessoas empregadas ao setor, e, 

assim, proporcionou que o número de empresas de construção crescesse 

rapidamente. O período pode ser destacado da seguinte forma: 

 
“Projetos nas áreas energética, siderúrgica, petrolífera e de transportes 
se multiplicaram, garantindo o crescimento e o desenvolvimento do 
setor. Além disso, a construção da nova sede do distrito federal no 
interior de Goiás foi de grande importância. O projeto idealizado por 
Juscelino não atingiu o crescimento, que era esperado, da economia, 
no entanto foi de vital importância para o macro setor da construção” 
(CUNHA, 2012, p. 14). 

 

Durante a década de 1960, iniciou-se a inflação e redução da atividade 

econômica, evidenciada pela diminuição do crescimento do PIB, impactando na 

atividade da construção civil na medida em que o setor é grandemente dependente 

de crédito para financiar a produção. O Brasil viveu uma grande crise econômica e 

institucional quando o Plano Trienal falhou em 1964, e a inflação geral atingiu 91,8% 

(CUNHA, 2012).  

 

 
13A Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF) é calculada trimestralmente pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) e mede o quanto as empresas aumentaram os seus bens de capital, ou seja, 
aqueles bens que servem para produzir outros bens. 
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Com a constituição do Memorial de Incorporação em 1964, que conferia mais 

garantias às operações, pois as construções tinham que seguir estritamente o exposto 

nos documentos, e, com a criação do Banco Nacional de Habitação em 1966, fez-se 

um novo marco histórico para o setor de construção. O BNH foi a primeira instituição 

a oferecer crédito para a produção imobiliária no Brasil, também ofertando crédito para 

os compradores de unidades habitacionais (CUNHA, 2012). Assim, surgiu a primeira 

instituição com o objetivo de desenvolver a construção e comercialização de unidades 

residenciais no país. Ainda na mesma década, foram criados dois mecanismos 

financeiros essenciais para sustentar as operações do BNH: o Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço (FGTS) e o Sistema Brasileiro de Poupança e Crédito (SBPE), 

estruturando o Sistema Financeiro de Habitação.  

 

O BNH proporcionou uma maior regulamentação do mercado e a retomada do 

crescimento econômico no fim da década de 1960, levando o setor da construção civil 

a continuar seu progresso de crescimento, que havia sido estagnado no início da 

década, conforme apresentado a seguir: 

 
“[...] A maior importância do BNH não foi a produção em larga escala 
de unidades residenciais, diminuindo o déficit habitacional no país. 
Como a população de baixa renda era excluída do processo, a 
“autoconstrução” permaneceu sendo a maneira utilizada para a 
construção da casa própria. No entanto, o BNH sedimentou duas ideias 
importantes para o futuro do setor. A primeira foi a consolidação da 
incorporação imobiliária como requisito para a produção de 
empreendimentos residenciais e a segunda a ideia da aquisição da 
casa própria, via financiamento. Medidas as quais são de vital 
importância para a política de habitação desenvolvida pelo Presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva [...]” (CUNHA, 2012, p.15). 

 

Os aspectos econômicos dos investimentos na construção civil, aliados à 

estagnação econômica de outros setores na década de 1980, derrubaram o nível de 

emprego no Brasil, a suspensão do crédito à produção e o baixo nível de lançamentos 

de unidades, gerando uma inevitável inflação de oferta e levando a uma disparada 

nos preços dos imóveis. Em 1986, o BNH foi extinto, e seus contratos e fundos de 

captação, transferidos para a Caixa Econômica Federal (CEF). O setor tornou a 

retroceder e precisou encontrar maneiras de minimizar os prejuízos, como o 

financiamento direto aos compradores, sendo esta a solução elaborada à época 

devido à suspensão do crédito imobiliário ao mutuário final. Entre 1990 e 2003, houve 
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poucos recursos governamentais ou privados para produção e financiamento de 

imóveis, além de ter sido um período no qual a massa salarial real da população 

diminuiu. A CEF assumiu, em parte, a responsabilidade por fomentar o crédito 

imobiliário, sendo responsável pela maior parte dos financiamentos concedidos em 

meio nacional (CUNHA, 2012). Somente a partir de 1997 uma mudança de cenário 

fez-se à vista, com a criação do Sistema Financeiro Imobiliário, instituindo a Alienação 

Fiduciária, uma garantia real do produtor nos financiamentos imobiliários. Dessa 

forma, junto da nova lei foi criada a legislação que obriga os bancos a reservarem 65% 

dos depósitos nas cadernetas de poupança ao crédito imobiliário, e os principais 

bancos do país passaram a competir com o objetivo de fidelizar parte da base de 

clientes através de financiamentos com prazos de até 30 anos, considerando os 

produtos com ofertas a longo prazo. 

 

Entre 2006 e 2008 houve uma grande expansão no setor imobiliário, com 

empresas fortemente capitalizadas e crédito imobiliário em ascensão. No entanto, 

mesmo que a crise de 2008 tenha criado certa instabilidade, logo em 2009 e 2010, os 

lançamentos feitos durante o início de 2006 foram entregues e o crédito continuou 

acontecendo. Ainda em 2009, foi lançado pelo Governo Federal o Programa Minha 

Casa Minha Vida, previsto para atender a população de baixa renda e que se 

fundamentou no desejo da casa própria, rendendo grande liberação de capital.  

 
“O setor imobiliário permanece registrando altos índices de expansão, 
no mínimo pelos próximos dez anos. Mesmo com a alta valorização 
dos preços dos imóveis, não se configura uma tendência de bolha no 
mercado imobiliário, pois o crescimento é sustentado pelo bom 
desempenho econômico do país, além do aumento da renda da 
população e das linhas de crédito e financiamentos ofertadas” 
(CUNHA, 2012, p. 19). 

 

De acordo com Oliveira (2012), a construção civil nas últimas quatro décadas 

constituiu-se em um dos maiores setores da atividade econômica em 

desenvolvimento. A combinação de fatores relacionados à crise fiscal e previdenciária 

do Estado, que por sua vez desencadeou intensas transformações no meio 

econômico e social, fez surgir, por meio de relações sociais de produção e até de 

reprodução do cotidiano, as novas redes socioespaciais, globalizando a vida social. 
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A preocupação com o futuro das cidades e a sua população remete à 

fragilidade de reorganização e rediferenciação territorial dessa expansão urbana e 

produtiva e a influência desse crescimento das cidades (OLIVEIRA, 2012). 

 

A construção civil e o desenvolvimento econômico estão essencialmente 

ligados à indústria da construção, promovendo incrementos capazes de elevar o 

crescimento econômico. Isso ocorre principalmente pela proporção do valor 

adicionado ao total das atividades, como também pelo efeito multiplicador de renda e 

sua interdependência estrutural (TEIXEIRA, 2010). 

 

Mediante os fatos ocorridos com a justiça brasileira entre as construtoras e os 

gestores públicos, pode-se identificar que os acordos da indústria da construção civil 

como parte fundamental para o crescimento e desenvolvimento econômico de um país 

ficam em segundo plano, porém a indústria da construção é, ou deveria ser, foco 

prioritário das políticas governamentais em qualquer economia ainda em 

desenvolvimento. Este argumento é derivado diretamente do reconhecimento da 

importância do setor para a economia nacional ou regional. Inúmeros autores, como 

Myers (2003), Lean (2001), Hillebrandt (2000), Finkel (1997), Ofori (1990), Bon e 

Minami (1986), dentre outros citados por Teixeira (2010), têm ressaltado o papel 

influente da construção como vetor de impulso do crescimento econômico. 

 

Uma razão para apontar a indústria construtiva como setor importante na 

estrutura de uma economia é o tamanho do seu produto como proporção do valor 

adicionado total das atividades. Teixeira (2010) cita que a participação do setor pode 

variar consideravelmente entre as várias economias, do grau de desenvolvimento e 

da localização geográfica. Em países mais desenvolvidos, o setor de construção tem 

peso maior no produto nacional, com participação média entre 5 e 8%, enquanto em 

economias ainda em desenvolvimento a sua contribuição pode variar entre 3 e 5%. 

Edmonds (1979), citado ainda pela autora, estabelece que uma participação mínima 

do setor de 5% no produto nacional é pré-requisito essencial para a sustentação do 

crescimento econômico em países que ainda estão em fase de desenvolvimento.  

 
“Outra característica marcante da indústria da construção, tanto em 
países desenvolvidos quanto em nações ainda em desenvolvimento, é 
seu elevado efeito multiplicador de renda e emprego e sua 
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interdependência estrutural. Polenske e Sivitanides (1989) estudaram 
os encadeamentos da construção em vários países e argumentam que 
um motivo para considerar os investimentos no setor como importante 
instrumento de política pública é a magnitude da sua contribuição para 
o crescimento econômico e a natureza das suas relações intersetoriais. 
Bon (1986) demonstra que a construção tem uma forte ligação com 
muitas atividades econômicas, de modo que o nível do seu produto 
afeta direta e indiretamente muitas outras indústrias e, em última 
instância, o produto construção em Cingapura, mostrou que mudanças 
no produto da construção têm efeitos multiplicadores diretos e indiretos 
na economia no curto e médio prazos, dado que muitos setores são 
receptores destes choques e propagam seus ajustes endógenos para 
todo o sistema produtivo” (TEIXEIRA, 2010, p. 2). 

 

 

No Brasil, há um número reduzido de contribuições teóricas para o melhor 

entendimento desta indústria, apesar da sua importância econômica e social. 

Segundo Teixeira (2010), um estudo realizado pela Fundação João Pinheiro - FJP 

(1984) identificou as características fundamentais da indústria de construção 

brasileira, e seu peso econômico no cenário nacional, tanto como suas relações 

intersetoriais e o seu papel no desenvolvimento do país. Mesmo sendo um diagnóstico 

detalhado e profundo sobre o setor, a análise está limitada até a década de 1970. 

Dessa forma, é possível concluir essa reflexão a partir dos estudos de Chaves (1985), 

citado por Teixeira, afirmando que o processo de desenvolvimento, a dinâmica e a 

estrutura do setor de construção no Brasil, influenciaram, expressivamente, o país, 

nos anos de 1970 e início de 1980, sendo essa a relevância de ter-se abordado a 

problemática. 

 

Ainda que no Brasil o crescimento econômico e a expansão do emprego e da 

renda tenham sido consideráveis na última década, não há uma fonte de recursos 

suficientemente grande para financiar projetos de investimentos. E assim se faz 

necessário um consenso de que determinados setores devem ser privilegiados frente 

a outros. O setor de construção civil, pela capacidade de gerar efeitos na produção, 

na renda e no emprego, é considerado um setor-chave. “O alto nível de encadeamento 

com outros setores torna a atividade fundamental para o desenvolvimento econômico 

brasileiro” (CUNHA, 2012, p.20). Assim, torna-se indispensável falar sobre uma das 

ferramentas mais utilizadas neste contexto: o conhecido plano diretor. 
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3.3 O plano diretor instrumentalizado 

 
Costa (2015) referencia a constatação de que a transformação observada na 

forma de ocupação do território brasileiro ocorreu principalmente nas últimas duas 

décadas do século XX, derivada do grande crescimento da urbanização, 

apresentando dados levantados pelo IBGE. Aponta a base de que em 1980 o país 

possuía 142 cidades com mais de 100 mil habitantes, e passou a ter, em 1991, 187 

cidades. Também é possível verificar esse crescimento acelerado através da taxa de 

urbanização, a qual demonstra que a população urbana passou de 36,16% para 

77,13% da população total do país entre 1950 e 1990. Os dados apresentados são a 

base das justificativas para os resultados da falta de planejamento urbano. 

 

Como cita Costa (2015), o Plano Diretor é uma lei municipal de cunho 

obrigatório para municípios com cidades com mais de 20 mil habitantes, e deve ser a 

ferramenta básica da política municipal de desenvolvimento e expansão urbana. E, 

pelas palavras do autor, de acordo com Braga (1995), tem por objetivo ordenar o pleno 

desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus 

habitantes.  

 

Mattos (2017) compreende que o conceito de que o plano realizado de acordo 

com a realidade física, social, econômica, administrativa e ambiental, e que vise a 

melhorias que atendam e proporcionem bem-estar e qualidade de vida a toda a 

população do município, é a ideia de efetivação do Plano Diretor.  

 

A legalidade e ilegalidade são faces do mesmo processo de produção do 

espaço urbano, e muitos são os estudos que cercam a relação entre a legislação, 

planejamento urbano, exclusão social e segregação urbana, e também até mesmo a 

violência urbana (COSTA, 2015). A mudança de enfoques sobre os mesmos 

problemas, sobretudo aqueles que tanto preocuparam a questão urbana nas décadas 

recentes, é paradigmática, indicando até mesmo uma mudança no modo de ver a 

cidade.  
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Villaça (1999) defende o questionamento do porquê a sociedade discute Planos 

Diretores há tanto tempo, já que o considera algo que não se sabe direito o que é, e 

quais são os efeitos supostamente benéficos que ninguém nunca experimentou 

efetivamente. A serviço da criação e sustentação dos sonhos de planejamento se 

apresentam os políticos, os intelectuais, a imprensa, os professores e os órgãos 

públicos e de classe (COSTA, 2015). Órgãos municipais, estaduais, regionais e 

federais conectados ao desenvolvimento urbano redigem relatórios e realizam 

pesquisas visando suprir essa necessidade real de planejamento. 

 

Lacerda (2005), citado por Costa (2015), explica que a Constituição Federal de 

1988 apresenta os Planos Diretores como instrumentos básicos e fundamentais para 

o planejamento urbano, o que se reafirma em 2001, com a promulgação do Estatuto 

das Cidades. Destaca-se que, durante a década de 1970, a promoção da elaboração 

de planos caracterizados pela valorização do ordenamento físico-territorial, a 

abrangência exclusiva da área urbana e seu caráter tecnocrático foram concebidos 

sem o envolvimento da população.  

 

Ainda segundo Villaça (1999), a década de 1990 foi marcada pelo fim de um 

período na história do planejamento urbano brasileiro, determinando o começo de um 

processo de politização. A elaboração de um plano diretor põe em vista os problemas 

urbanos, e os coloca em discussão, e assim o interesse do setor imobiliário tem 

proposto planos apenas de princípios gerais, que se tornam obsoletos, pois temem o 

surgimento de novos dispositivos contrários a seus interesses (VILLAÇA, 2005).  

 

Costa (2015) comenta que o Estatuto das Cidades aborda juridicamente a ação 

dos governos municipais que têm se empenhado no enfrentamento das questões 

urbanas, sociais e ambientais e que têm afetado a vida de uma enorme parcela de 

brasileiros, já que 82% da população total vive em meio urbano. Este Estatuto 

impulsionou novas reflexões sobre o planejamento municipal, principalmente os 

Planos Diretores, quando estabeleceu prazos para a elaboração destes. Vejamos: 

 
“O Estatuto da Cidade, segundo Fernandes (2001, p. 32) consagra 
vários princípios do Direito Urbanístico, tais como: o da função social 
da propriedade e da cidade; o do urbanismo como função pública que 
não se reduz à ação estatal; o caráter normativo das regras 
urbanísticas – que regulam tanto a ação do poder público quanto do 
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meio social e do domínio privado; a conformidade da propriedade 
urbana às normas urbanísticas; a separação do direito de construir do 
direito de propriedade; a coesão das normas urbanísticas; o da justa 
distribuição dos benefícios e ônus da urbanização; o da afetação das 
mais valias ao custo da urbanização – ‘de modo que o poder público 
possa recuperar e reverter em prol da comunidade à valorização 
imobiliária que decorre do investimento público para as propriedades 
privadas” (COSTA, 2015, p. 114). 

 

De acordo com Rezende e Ultramari (2008), a principal crítica levantada sobre 

os planos diretores é a amplitude de seus propósitos para uma realidade complexa e 

mutante, que é a urbana da atualidade. Villaça (1999) defende alguns dilemas em 

recorrer aos planos diretores que os colocam em crise. Destaca como maior 

apontamento o fato de que o planejamento urbano manifestado nos planos diretores 

ou planos físico-territoriais existem apenas na teoria, contrariamente às leis de 

zoneamento e parcelamento.  

 
“A obrigatoriedade de elaboração dos planos diretores foi imposta pela 
Constituição Federal de 1988 em seu artigo 182, contudo, conforme 
demonstra Braga (1995), dentre os municípios paulistas, já havia tal 
obrigatoriedade desde 1967, quando da aprovação da Lei Orgânica 
dos Municípios (Lei 9842/67), depois alterada pelo Decreto Lei 
Complementar número 09 de 31 de dezembro de 1969” (COSTA, 2015, 
p.115). 

 

Costa (2015), delimita que o conteúdo mínimo do plano diretor deve dispor de: 

1) uso do solo urbano, expansão urbana; 2) parcelamento do solo urbano; 3) 

habitação, saneamento básico e, por fim, 4) transporte urbano. A Constituição não 

define as dimensões temáticas do Plano Diretor, concluindo que o foco principal é o 

desenvolvimento municipal. O artigo 182 da Constituição tem grande implicação 

territorial ao elencar funções sociais da cidade e o bem-estar comum entre os 

cidadãos como objetivos da política urbana, estabelecendo o Plano Diretor como 

instrumento fundamental para a mesma política, incluindo o desenvolvimento e 

expansão urbana (VILLAÇA, 2005). 

 

Villaça (1999) aponta que o plano diretor não pode limitar-se às zonas urbanas 

do município, pois não há uma total interdependência entre a cidade e a zona rural. O 

plano diretor deve abordar todos os problemas de competência do município. 

Atualmente, esta questão deve ser abordada no Plano Diretor, conforme consta no 

Estatuto da Cidade.  
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Costa (2015) reafirma ainda que o plano deve estabelecer diretrizes, metas e 

programas, visto que projetos e leis serão executados posteriormente. Ressalta 

também que as diretrizes devem ser claras, objetivas e detalhadas para que não se 

tornem apenas uma carta de boas intenções.  

 
“A elaboração da maioria dos planos diretores por órgãos ou empresas 
estranhas à administração pública local, o que tende a acarretar os 
seguintes problemas que inviabilizam a implementação: a) os planos 
ficam interessantes tecnicamente, mas inviáveis politicamente; b) os 
planos não ficam bons nem tecnicamente nem politicamente, pois os 
elaboradores não conhecem a realidade local e; c) o plano diretor 
torna-se um corpo estranho à administração local que não participou 
de sua elaboração e, portanto, não o encara como um instrumento 
legítimo, não tendo assim interesse na sua implementação” (COSTA, 
2015, p. 123).  

 

A definição do perfil do Plano Diretor deve acontecer coletivamente, no início 

do seu processo de elaboração, e não deve deixar de abordar a política urbana em 

seus aspectos territoriais, especialmente em relação à moradia e serviços urbanos. A 

dimensão físico-territorial também inclui os aspetos relativos ao meio ambiente e à 

preservação do patrimônio material (COSTA, 2015). Nesse sentido, é possível partir 

do princípio de que, considerando o plano diretor como uma ferramenta política, torna-

se fundamental a compreensão de como o Estado reproduz, de forma direta e indireta, 

o modo de produção capitalista e os seus impactos na produção dos espaços urbanos. 

 

 
3.4 O Estado como reprodutor do capitalismo 

 
Harvey (2013) considera que a tese do “esmagamento do lucro”, o 

enfrentamento da organização da força de trabalho e a escassez de mão de obra 

reduzem a taxa de acumulação até o ponto de crise da classe capitalista e, por 

extensão, do sistema capitalista como um todo (HARVEY, 2013). A situação pode ser 

explicada, mas diversas análises não conseguem fornecer respostas precisas para 

alguns dos pontos decisivos da crise, como, por exemplo, e de acordo com Musse 

(2014), a tese de que a crise seria provocada por “subconsumo” ou por deficiências 

na demanda. 
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Assim, elaborando sua própria teoria, Harvey procura incorporar dimensões de 

outras determinadas correntes de pesquisa, e, em sua busca de uma explicação mais 

abrangente do assunto, considera que as crises econômicas do capitalismo derivam 

de sua superacumulação de capitais. “As crises surgem quando as quantidades 

sempre crescentes de mais-valia que os capitalistas produzem não podem ser 

absorvidas lucrativamente” (Harvey, 2013, p. 28). 

 
“Para explicar o pós-modernismo, Harvey recorre ainda ao arsenal 
teórico da “escola da regulação”, em particular, à sua famosa distinção 
entre “regime de acumulação” e o “modo de regulação” social e política 
que lhe é associado. Nesse diapasão, Harvey identifica no pós-
modernismo uma ruptura com o modelo de desenvolvimento capitalista 
prevalecente desde 1945. A partir da recessão de 1973, a forma de 
acumulação predominante, o fordismo, foi minada pela crescente 
competição internacional e pela combinação de baixas taxas de lucros 
corporativos e de um processo inflacionário em aceleração. A soma 
desses fatores desencadeou uma crise de superacumulação” 
(MUSSE, 2014, p. 57). 

 

A resposta da classe capitalista e dos governos dos países centrais a essa 

situação desdobrou-se em um regime de acumulação. Neste regime, denominado de 

“flexível” por Harvey (2013), o capital sustentou seu controle sobre o mercado de 

trabalho. Sua principal estratégia foi a precarização das relações trabalhistas, 

estabelecendo contratos temporários e a incorporação de força de trabalho imigrante. 

 

O conceito espaço-tempo também é colocado como fonte de poder social, pois 

quem domina o espaço também pode controlar a política de um lugar. A nova 

experiência do espaço e do tempo vem de práticas e processos materiais de 

reprodução social. Contudo, para cada modo de formação social pode se incorporar 

concepções diferentes sobre os termos, a saber, modernismo e pós-modernismo. 

Ponto esse que é foco das lutas de classes sociais (HARVEY, 1992). 

 

De acordo com Bizerra e Gois (2014), o Estado não pode reconhecer que o 

capitalismo vai se instaurando em meio às relações sociais, produzindo a riqueza e a 

pobreza da população em larga escala. Porém, não assumir que essa é a lei absoluta 

e geral da acumulação capitalista é parte do preço de não explicitar sua função de 

subordinação e de reprodução do próprio modo de produção capitalista. Assim, não 

evidenciar que o fundamento que rege a natureza do capital é a incessante busca pelo 
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lucro, e a partir dessa lógica que rege a sociedade, obscurecer tal relação, ou ainda, 

lançar mão de artifícios midiáticos para transparecer que o Estado está no comando 

do sistema, através de seu aparato burocrático, é adiar o conflito para uma data futura 

e incerta. 

 

O Estado é concomitante à reprodução ampliada da dominação, recriando 

formas que encobrem a exploração capitalista, na qual se apresenta como sendo algo 

normal, destituída de conflitos e contradições que repousam sob a base da 

propriedade privada moderna (BIZERRA e GOIS, 2014). Contudo, isso não acontece 

de maneira arbitrária, mas sempre determinado pelas relações materiais de produção 

que o concebem. 

 

Ainda no plano da separação entre produção e controle, Batista (2015) cita que 

o Estado moderno, por exigência do sistema do capital, exerce a função de controlar 

a transferência dos meios de produção entre as gerações. Essa transferência 

personifica o capital sem perturbações ou questionamentos e, assim, garante a 

perpetuação da “alienação do controle pelos produtores”.  

 

Outro aspecto interventivo do Estado apresentado por Batista (2015) é a 

atuação na relação entre os detentores do capital. A ausência reguladora do Estado 

tornaria impossível o desenvolvimento do sistema capitalista, considerando os 

constantes conflitos de capital, que não levam em conta o interesse geral do sistema. 

Dessa forma, enquanto estrutura o comando político do sistema do capital, o Estado 

moderno deve assegurar seu desenvolvimento como um todo, em detrimento dos 

interesses particulares. 

 

Reduzindo a questão para a elaboração dos parâmetros urbanísticos, o Estado 

não pode reconhecer que não possui condições de criá-los, nem tampouco que estará 

trabalhando a reboque do setor da construção ou da especulação imobiliária. Desta 

forma, o Estado, agindo intencionalmente ou não, acaba por definir critérios mínimos 

e insuficientes, causando uma impressão de regulador e mediador, e, ainda, promove 

sistematicamente, e por conta das imposições legais, participações populares quando 

da elaboração do plano diretor e de planos urbanísticos diversos em seu espaço 

urbano, tornando-as em simulações de mero espetáculo. 
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Pala ilustrar o que foi dito, durante o período desta pesquisa, participou-se do 

processo de elaboração do Plano Urbanístico Regional de Pendotiba, denominado de 

PUR de Pendotiba, ocorrido na cidade de Niterói – R.J., nos anos de 2014 e 2015. 

Inicialmente, nota-se, por meio da Figura 07, apresentada a seguir, como a 

municipalidade tratou o plano, especialmente quanto ao título, às datas e atividades: 

 

Fonte: http://urbanismo.niteroi.rj.gov.br/purdependotiba/ 

 

 

O título descreve que o plano possuirá etapas participativas; desta forma, é 

informado ao leitor que somente nessas etapas ocorrerá a participação popular, 

excluindo, assim, qualquer atuação de cidadania em quaisquer outras etapas. A 

cidade de Niterói possui uma população acima de 500.000 habitantes distribuídos em 

52 (cinquenta e dois) bairros e apresenta alta relevância nas atividades econômicas 

do Estado do Rio de Janeiro, sobretudo nos setores naval, petroquímico e de 

Figura 07: Atividades propostas pela Prefeitura Municipal de Niterói quando da elaboração do 
PUR de Pendotiba. 
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transporte. O prazo definido para as etapas de preparação, diagnóstico e diretrizes, 

ou seja, do início do planejamento até o envio do projeto de lei para a câmara dos 

vereadores, foi de agosto de 2014 a março de 2015; portanto, de 07 (sete) meses. 

Durante o período, foram realizadas 02 (duas) audiências públicas, 03 (três) oficinas 

com moradores, além de 02 (dois) encontros, sempre com duração de 02 (duas) a 04 

(quatro) horas cada. Percebe-se aqui a insuficiência de participação popular frente a 

uma cidade de características vultuosas e complexas como a de Niterói. Nota-se 

também que os trabalhos se iniciam com a elaboração de um levantamento aéreo 

descrito como: “ortofoto e perfilamento a laser em três dimensões”, conferindo 

características de alta tecnologia, ao mesmo tempo em que os encontros foram 

realizados em colégios públicos e em um CIEP, introduzindo um caráter popular ao 

processo. 

 

Quanto aos encontros, este pesquisador pôde identificar e destacar diversos 

pontos. O primeiro diz respeito à efetiva participação popular. Foi identificada 

baixíssima participação de moradores isolados, sendo que em todos os encontros 

estes eram representados por presidentes de associação de moradores. Quase a 

totalidade dos presentes (85%) fazia parte da secretaria de urbanismo, de 

construtoras e incorporadoras e de concessionárias de serviços públicos. A primeira 

reunião foi marcada pela apresentação de um diagnóstico das demandas da cidade, 

elaborado previamente pela Fundação Getúlio Vargas, sendo tal documento 

considerado como a pedra fundamental de todas as discussões posteriores. Foi 

identificada uma clara divisão nos discursos, estando, de um lado, moradores isolados 

e acadêmicos, e, de outro, a municipalidade em conjunto com o mercado imobiliário e 

as concessionárias de serviços públicos. Os principais pontos identificados nas falas 

dos moradores e acadêmicos ao longo dos encontros foram: contenções de encostas, 

poluição da lagoa de Piratininga, transporte e serviços públicos ineficientes. Já os 

pontos identificados nas demais falas foram: revitalização do centro de Niterói, 

Shopping na Avenida Marquês do Paraná, “Península da Inovação” como um polo de 

empresas start-ups, a utilização de outorgas onerosas e o acompanhamento dos 

serviços públicos às mudanças. Identificou-se uma enorme distância entre os 

discursos, fundamentada entre a realidade trazida pela municipalidade e a realidade 

experimentada por seus moradores. Por fim, a municipalidade ao final dos encontros 

destinava um tempo para trazer diretores das concessionárias de serviços públicos 
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para dialogar e tentar resolver problemas pontuais dos moradores, e, assim, sanar 

problemas emergenciais individuais, uma vez que este era o ponto de convergência 

entre os discursos. Destacam-se ainda os discursos das associações de moradores 

sempre alinhados com a municipalidade e a atuação impotente dos acadêmicos, que 

se preocupavam com parâmetros urbanísticos, estudos ambientais, mapas de 

ocupações em áreas de relevante interesse social e outros pontos técnicos que foram 

significativamente desconsiderados durante o processo.  

 

A distância dos discursos fez com que a municipalidade se aproximasse do 

morador, através apenas das concessionárias de serviços públicos pela 

demonstração de uma intenção de resolução de seus problemas individuais, e, desta 

forma, evitar o conflito e validar todo o processo de elaboração do plano de forma 

participativa, conforme determina a legislação vigente. Desta forma, pôde-se destacar 

e materializar o exato momento da apropriação do plano diretor, validado por uma 

atuação de um Estado instrumentalizado e a serviço do capital. 
 
A partir da identificação de que os parâmetros urbanísticos representam a 

elevação efetiva do abstrato no concreto, das intenções do ordenamento do território 

à vida cotidiana, revelou-se aqui a dinâmica do capital para criar um ambiente seguro 

e com regras estabelecidas para o setor imobiliário, se apropriando das ações e, 

fundamentalmente, do pensamento em que eles foram baseados. Assim, o poder 

estatal materializado torna-se um braço técnico de validação e aceitação de regras 

que foram desenvolvidas desde o pensamento, passando pelo plano diretor e por toda 

a legislação vigente.  
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4. CONFORTO AMBIENTAL NAS DIFERENTES ESCALAS E SUAS 
RELAÇÕES 
 

“(...) o conforto é, ao mesmo tempo, algo simples e complexo. Ele 
inclui diversas camadas transparentes de sentidos – privacidade, 

bem-estar, conveniência –, alguns mais profundos do que os outros.” 
(RYBCZYNSKI, 1996, p. 236)  

 
Ao considerarmos que passamos mais de 75% do tempo (76,6% para fumantes 

e 86,9% para não fumantes)14 dentro das edificações, devemos reconhecer que o 

ambiente construído, sob a ótica de diferentes escalas arquitetônicas, está presente 

na maior parte da relação homem/mundo como um sistema altamente complexo, 

repleto de informações acerca de seus utilizadores, da interação com a cidade e sobre 

si próprio. 

 

A complexidade, instabilidade e subjetividade como características da 

interação homem/espaço construído demandam um igual pensamento complexo, 

contextual e sistêmico no estudo da totalidade desta relação em contraponto a um 

pensamento mecanicista tradicional, analítico, que busca a explicação no estudo das 

partes ou em elementos individuais. A dificuldade de adoção deste pensamento, no 

entanto, surge instantaneamente com as ideias, pois grande parte dos problemas 

pode ser resolvido, mesmo que parcialmente, através de medidas técnicas, como por 

exemplo a elevação da temperatura em um ambiente, ou a colocação de elementos 

construtivos à prova de ruídos. Há constantemente, como será mostrado mais tarde, 

uma redução proposital da complexidade dos problemas para que as soluções se 

mostrem eficazes em seus propósitos. 

 

Aspectos ergonômicos, visuais, psíquicos, de iluminação, acústicos e térmicos 

são exemplos de disciplinas amplamente estudadas e difundidas de modo a integrar 

um campo geral de conforto ao ser humano denominado conforto ambiental. Assim, 

inúmeros são os esforços direcionados à adequação do espaço construído ao homem 

para que este se sinta bem, ao menos inicialmente em sua fisiologia, quando estiver 

 
14Klepeis, N. E., Nelson, W. C., Ott, W. R., Robinson, J. P., Tsang, A. M., Switzer, P., … 

Engelmann, W. H. (2001). The National Human Activity Pattern Survey (NHAPS): A resource for 
assessing exposure to environmental pollutants. Journal of Exposure Analysis and Environmental 
Epidemiology, 11(3), 231-252. - Report Number: LBNL-47713. 
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utilizando e interagindo com as edificações. A partir da própria discussão no campo 

do conforto ambiental e da leitura dos inúmeros trabalhos publicados, percebe-se uma 

clara evolução na divisão do espaço construído no passado e no presente, orientada 

pela tecnologia disponível, pela criação de novos desejos, pela identificação do 

homem como consumidor e pela condução do bem-estar para as estratégias do 

mercado. 
 

As pesquisas acadêmicas e o mercado, então, alinham seus trabalhos, e, a 

partir da identificação de que as pessoas produzem suas próprias customizações em 

seus ambientes residenciais, direcionam a maior parte de seus esforços para as 

edificações não residenciais, como os escritórios, escolas, hospitais e centros 

comerciais. Questões, por exemplo, sobre iluminação e temperatura, que em um 

ambiente residencial podem ser controladas, em um ambiente não residencial tendem 

a ser definidas rigidamente de forma a reduzir os custos de operação da edificação e 

a estimular as pessoas a produzirem mais. 

 

Um expressivo exemplo é a quantidade de estudos focados na “Síndrome do 

Edifício Doente” (Sick Building Sindrome) ou outras nomenclaturas como a “Doença 

do Ambiente Interno” ou “Doença Relacionada ao Prédio” (Building-Related Illness) 

ou simplesmente ainda “Edifício Doente”. O termo foi instituído em 1982 pela 

Organização Mundial de Saúde, através da instituição de que, se mais de 20% dos 

ocupantes de ambientes aclimatados artificialmente possuíssem sintomas de saúde 

como dor de cabeça, náuseas, tonteiras, apatia, sonolência, cansaço intermitente, 

fraqueza, dificuldade de concentração, urticária, irritação e secura na pele, coriza, 

irritação no nariz e na garganta e irritação nos olhos, podendo esses sintomas 

desaparecer ou não quando eles deixavam o local, a edificação deveria ser 

classificada como uma edificação doente. 

 

Se avançarmos um pouco nesta linha de pensamento, poderíamos dizer, então, 

analogamente, que um espaço urbano que possua edificações doentes é um espaço 

doente. Ou, de outra forma, que a interação entre edifícios doentes e espaços urbanos 

doentes estão produzindo cidades doentes. Assim, as edificações doentes podem 

interferir em algum grau no bem-estar da região adjacente onde estão inseridas, 

produzindo efeitos de difícil identificação acerca de suas origens e de seus impactos. 
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Soma-se a isso a possibilidade de que aquelas que não estão doentes também podem 

interferir negativamente no meio externo, como, por exemplo, ao produzirem uma 

grande área de sombreamento, deixando a situação bastante complexa. 

 

Desta forma, em busca de uma aproximação da compreensão de conforto 

ambiental em sua totalidade, utilizaremos três categorias de análise: o espaço 

construído, o ambiente humano e a percepção de bem-estar. 

 

4.1 O Espaço construído, o ambiente humano e a percepção de bem-
estar. 

 

 

Para a análise do espaço construído, será necessária, anteriormente e 

inevitavelmente, a conceituação de espaço. David Harvey (2006)15 se propôs a 

escrever sobre a conceituação genérica do termo, reconhecendo logo de início que a 

palavra está entre as mais complicadas para se encontrar uma definição. Tal 

reconhecimento pode ser percebido quando ele diz que: 
 
 

“(...) A palavra “espaço” suscita, frequentemente, modificações. 
Complicações às vezes surgem dessas modificações (muito 
frequentemente omitidas na fala ou na escrita), mais do que de uma 
complexidade inerente à própria noção de espaço. Quando, por 
exemplo, referimo-nos ao espaço “material”, “metafórico”, “liminar”, 
“pessoal”, “social” ou “psíquico” (usando somente alguns exemplos), 
indicamos uma variedade de contextos que, assim, contribuem para 
construir o significado de espaço contingente segundo esses 
contextos. De forma similar, quando construímos expressões como 
espaços do medo, do jogo, da cosmologia, dos sonhos, da raiva, da 
física das partículas, do capital, da tensão geopolítica, de esperança, 
da memória ou da interação ecológica (mais uma vez, somente para 
indicar alguns dos desdobramentos aparentemente infinitos do termo), 
os domínios de aplicação são tão particulares que tornam impossível 
qualquer definição genérica de espaço. (HARVEY, 2006, p.1) 

 

 

Harvey toma como ponto de partida a filosofia da ciência, passando pelo 

espaço de Newton, pelo espaço primeiro de individualização de Descartes, o espaço 

geométrico de Euclides, o espaço-tempo de Einstein, Euler, pela geometria esférica 

 
15Original: Harvey, D. 2006. Space as a keyword. In: Castree, N. e Gregory, D. (org.) David 

Harvey: a criticalreader.  Malden e Oxford: Blackwell. Tradução livre: Letícia Gianella. Revisão técnica: 
Rogério Haesbaert e Juliana Nunes. 
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de Gauss e pelas geometrias não euclidianas. Define então o espaço como sendo 

absoluto, relativo e relacional, separadamente ou simultaneamente, dependendo das 

circunstâncias. 

 

Milton Santos já identificava também, desde a década de 1970, a dificuldade 

de se encontrar uma definição única para espaço e território, pois os termos possuem 

diversas acepções e recebem diferentes elementos, de forma que a tentativa de definir 

não seria uma definição fixa, imutável ou duradoura. Santos (1978) indicava que os 

termos são flexíveis e mutáveis, possuindo diferentes significados historicamente 

superpostos.  

 

Em sua obra Por uma Geografia Nova (1978), o conceito de espaço é central e 

compreendido como um conjunto de formas representativas de relações sociais do 

passado e do presente e por uma estrutura representada por relações que estão 

acontecendo e manifestam-se através de processos e funções. “O espaço é um 

verdadeiro campo de forças cuja formação é desigual. Eis a razão pela qual a 

evolução espacial não se apresenta de igual forma em todos os lugares”. (Santos, 

1978, p.122), e complementa: 

 
“(...) O espaço por suas características e por seu funcionamento, pelo 
que ele oferece a alguns e recusa a outros, pela seleção de localização 
feita entre as atividades e entre os homens, é o resultado de uma práxis 
coletiva que reproduz as relações sociais, (...) o espaço evolui pelo 
movimento da sociedade total.” (SANTOS, 1978, p. 171)  

 

Em uma análise mais profunda, pode-se perceber que Milton Santos identifica 

o conceito de espaço de um modo claramente mais emergente, apresentando-o como 

fator social, e não somente como um reflexo social. Assim, ele o denomina como uma 

instância da sociedade. Vejamos ainda que, segundo o autor,  
 

“(...) o espaço organizado pelo homem é como as demais estruturas 
sociais, uma estrutura subordinada- subordinante. É como as outras 
instâncias, o espaço, embora submetido à lei da totalidade, dispõe de 
uma certa autonomia.” (SANTOS, 1978, p. 145)  
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Milton Santos, ao tentar compreender o espaço, elegeu como categorias de 

seu estudo a forma, a função, a estrutura, a totalidade, o processo e o tempo. Definiu 

forma como o aspecto visível, as geometrias espaciais e a infraestrutura interior dos 

objetos. A função, por sua vez, foi definida como a atividade desempenhada pelo 

objeto observado. A estrutura-social-natural foi conceituada como uma construção 

historicamente definida: nela, formas e funções são criadas e instituídas e é 

inseparável do que ele chamou de totalidade. A totalidade possui o caráter global e 

tecnológico e apresenta-se ao mundo através de seu modo de produção em sua 

maioria capitalista. O processo ocorre no âmbito da estrutura social e econômica, e, 

para Santos, significaria a ação que é realizada de modo contínuo, visando a um 

resultado que implica tempo e mudança. 

 

A adição proposital da palavra “construído” ao espaço, muito embora não 

transmita muita diferença conceitual, pois os termos em si podem representar um 

espaço construído socialmente, materialmente ou ambos, denota para o presente 

trabalho a intenção de separar apenas as categorias “forma” e “função” utilizadas por 

Milton Santos, unindo-as em uma só categoria denominada de Espaço Construído. O 

objetivo desta união é destacar os componentes não humanos, porém produzidos 

pelos homens, de forma a se compreenderem as características técnicas para a 

produção de conforto ambiental, diferentemente dos estudos de Santos, que tinha 

como objetivo o estudo do espaço e do território. 

 

Outra definição importante para o entendimento do fenômeno é a distinção que 

deve ser feita entre os ambientes internos e externos do espaço construído para que 

se possa identificar, desta forma, a interação entre os dois, a origem/fonte dos fatores 

e também para que se entendam as causas e os efeitos das medidas adotadas para 

a geração de conforto, dentro e fora das edificações. Em termos de conforto ambiental, 

uma grande linha divisória entre o planejamento voltado para o interno ou o externo 

pode ser traçada, na medida em que no primeiro o objetivo principal é que a pessoa 

esteja bem no interior da edificação, enquanto, no segundo, é exatamente a parcela 

de contribuição da edificação para com o bem-estar e o conforto da cidade. Essa 

divisão torna a tarefa do planejador bem mais árdua, ao se deparar com a 

obrigatoriedade ao atendimento a múltiplos objetivos distintos. Deve existir então 
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alguma relação entre o ambiente externo e externo que altere a percepção e o 

comportamento das pessoas, criando essa divisão? 
 

Um primeiro ponto a ser analisado é o de que, a partir da produção do clima 

urbano gerado pela ação do homem sobre a natureza, surge também uma relação 

deste clima criado com o aparecimento de condições diferenciadas de conforto ou de 

desconforto ambiental. Condições climáticas urbanas inadequadas causam 

necessariamente a perda da qualidade de vida para toda uma população, e, como 

consequência, conduzem diretamente ao aporte de energia para o condicionamento 

térmico interno das edificações. Aumenta-se assim a demanda por energia e, 

consequentemente, o aumento das construções de usinas geradoras de energia como 

hidrelétricas, termoelétricas, de grande impacto sobre o meio ambiente, gerando um 

ciclo insustentável ao longo do tempo. (LAMBERTS et al., 1997)  

 

A produção de conforto no espaço construído é apresentada em uma vasta 

literatura, pois desde que começamos a produzir espaços começamos também a 

pensar os meios para nos sentirmos confortáveis nos espaços criados. Cabe destacar, 

no entanto, algumas iniciativas ímpares que servem de inspiração para onde podemos 

chegar em termos de conforto. Uma delas, ainda no século XX, é o caso da cidade de 

Copenhague. 

 

Copenhague foi uma das primeiras cidades da Europa a incluir áreas de 

pedestres nas zonas tradicionais da cidade de seu tecido urbano e a estudar 

fortemente as fachadas ativas. Em 1962, Stroget, a rua mais tradicional de 

Copenhague, foi transformada em calçadão, alcançando em pouco tempo um 

aumento de 35% de pedestres no primeiro ano. A partir dessa experiência, mais e 

mais ruas foram convertidas para o uso de pedestres, e estacionamentos foram 

transformados em praças públicas. De 1962 a 2005, a área destinada a pedestres 

cresceu de 15.000 m2 para 100.000 m2, ou seja, sofreu um aumento de 

aproximadamente sete vezes (GEHL, 2015). 

 

A grande ligação em termos de conforto entre os ambientes externo e interno 

é sem dúvida as fachadas ativas, chamadas também de interativas ou plinths. As 

fachadas ativas podem ser caracterizadas como o espaço, a faixa ou até como o 
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elemento de transição entre o externo e o interno, que objetivam uma maior interação 

da edificação com o pedestre, estimulando-o visualmente e socialmente, sendo objeto 

de estudo de alguns autores. 

 

Herman Hertzberger (1999), em sua obra Lições de Arquitetura, trata as 

fachadas ativas como um “intervalo” de transição do público para o privado, 

identificando diversos elementos arquitetônicos como: janelas, vitrines, degraus e até 

tipos de soleiras. O autor ressalta que o “intervalo” é um importante mecanismo para 

eliminar a rígida divisão entre as áreas que possuem características diferentes. 

Complementa, ainda, que a questão está em criar elementos intermediários que, 

mesmo pertencendo tanto à vida pública quanto à privada, “sejam igualmente 

acessíveis para ambos os lados” (HERTZBERGER, 1999, p. 65), podendo constituir 

a condição espacial para o diálogo e o encontro entre as áreas de ordens diferentes. 

 

Já Gehl (2013), quando fala das fachadas ativas, refere-se a elas como sendo 

locais onde a arquitetura encontra a rua como “espaços de transição suave.” Esses 

espaços de transição que se apresentam ao longo dos andares térreos das 

edificações, para ele, são uma faixa onde se localizam as portas de entrada e os 

pontos de troca entre interior e exterior. Sendo assim, Gehl (2013) defende que as 

transições proporcionam uma “oportunidade para a vida”, tanto dentro das edificações 

quanto logo em frente a elas, de interagir com o restante da cidade.  

 

Além disso, o autor, em sua obra Cidade para as Pessoas, de 2015, apresenta 

estudos de 2003 que analisaram a extensão das atividades diante de uma área de 

fachadas ativas em relação às fachadas passivas em diversas ruas da cidade. Os 

estudos concluíram que o ritmo da caminhada dos pedestres diminuía 

significativamente com paradas e conversas, quando diante de fachadas ativas. As 

pessoas falavam mais ao celular, caminhavam mais lentamente, amarravam seus 

sapatos, organizavam o que estavam carregando e conversavam mais ao 

caminharem por ruas que possuíam fachadas ativas. 

 

A Figura 08 a seguir mostra as fachadas ativas na Rua Stroget, em 

Copenhagen: 
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Figura 08: Fachadas Ativas na Rua Stroget em Copenhagen. 

 
Fonte: Sérgio Monti, 2017 

 

 

Como uma outra iniciativa contemporânea para propiciar conforto e 

racionalidade energética para o espaço construído, podemos destacar as chamadas 

fachadas adaptativas. A ideia de "arquitetura adaptativa" surgiu a partir do conceito 

de sistemas de construção eficientes, o que significa uma forma de arquitetura que 

constantemente se adapta às condições climáticas externas, dependendo da estação 

e das condições diárias do clima. As fachadas respondem dinamicamente às 

mudanças externas com a intenção de conservar o conforto do ambiente às pessoas 

ou de melhorar as condições para a geração de energia. 

 

Fachadas adaptativas podem mudar sua forma e geometria, sua cor, sua 

transparência, permeabilidade, gerar energia, mudar a pressão sonora e até alterar a 

filtragem de ar, contribuindo assim para a melhoria do conforto térmico, acústico e 

lumínico. As figuras 09 e 10 apresentadas a seguir mostram um exemplo de alteração 

da geometria com o propósito de aumentar ou reduzir a incidência da radiação solar 

e ventilação no Instituto do Mundo Árabe, em Paris: 
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Destaca-se, assim, que o espaço construído será aqui determinado pelo 

espaço público, pelo privado e por suas faixas de transição representadas pelos 

“espaços de transição suave”, ou seja, as fachadas ativas e seus componentes. São 

espaços concebidos para acolherem o ambiente humano criado. 

 

Tratando sobre conforto ambiental e qualidade de vida nos centros urbanos, 

Rheingantz (2001) define o ambiente humano como: 

 
“O ambiente humano é determinado pela fisiologia dos sentidos – 
ambiente térmico, ambiente visual, ambiente auditivo, ambiente 
olfativo, ambiente táctil, ambiente higiênico e ambiente psíquico. Os 
órgãos dos sentidos adaptam o organismo à contínua variação do meio 
ambiente e funcionam como transformadores capazes de converter os 
diversos estímulos em impulsos nervosos. Para cada um desses tipos 
de excitação existem órgãos especializados na recepção e 
transmissão das informações. O olho capta estímulos 
eletromagnéticos; o paladar e o olfato, estímulos químicos; o ouvido, 
vibrações mecânicas que se propagam no interior da matéria sob a 
forma de ondas longitudinais ligadas à compressão-descompressão. O 
mesmo princípio se aplica aos outros tipos de mecanismos sensoriais 
que controlam a postura, os movimentos e o próprio equilíbrio do corpo 
a partir do registro de deformações de tipo mecânico, capazes de afetar 
a superfície corpórea e os tecidos profundos. Mesmo as sensações 
provenientes de órgãos, músculos ou ligamentos são registradas por 
receptores, que mantêm o cérebro constantemente informado a 
respeito dos movimentos realizados pelos membros permitindo-lhe 
sempre saber a posição do corpo no espaço.” (RHEINGANTZ, 2001, 
p. 35). 

Fonte: Autor, 2017  

Figura 09: Fachada adaptativa do Instituto do Mundo 
Árabe. 

Figura 10:  Detalhe da fachada. 
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Um ponto de partida interessante para a análise de questões sobre conforto 

ambiental e ambiente humano é, sem dúvida, em particular, os casos documentados 

dos registros arqueológicos que apontam o colapso social, a que alguns 

pesquisadores têm voltado seu foco. Diversos destaques são feitos por meio de 

registros de vulnerabilidade às alterações climáticas, inadaptação do espaço 

construído ou, ainda, uma mistura de ambos. Os casos extremos como a seca ou as 

baixas temperaturas, em específico, foram fatores determinantes que contribuíram 

para declínios em civilizações tão diversas, como os Maias, os Anasazi e outras 

culturas pré-históricas. 

 

O ser humano vive em uma busca constante por melhorar sua vida e obter 

ascensão social com o intuito de garantir qualidade de vida para o seu entorno. Para 

isto, são criados ideais de forma a preencher e dar sentido às ações humanas de 

trabalho e aprendizado. Ao encontro desta rotineira idealização do padrão de se viver, 

a qualidade de vida está engajada com o “viver bem”, o bem-estar e o conforto, seja 

em moradias, nos transportes, no acesso à cultura e nas atividades de lazer. 

 

De acordo com Kolcaba e Wilson (2002 apud ZALESKI, 2006), é possível dizer 

que há quatro contextos em que o conforto e bem-estar estão inseridos: físico, 

psicoespiritual, sociocultural e o ambiental, sendo este último o que possui aderência 

com o presente trabalho. 

 

De acordo com a autora, o “bem-estar" é uma necessidade humana, e o 

conforto, uma condição para alcançá-lo. Sendo assim, conclui que “o conforto 

depende dos estímulos que o indivíduo recebe do ambiente, e de seus instintos, 

experiências e juízos. A postura do usuário, suas necessidades e modificações 

determinam requisitos mínimos de conforto” (ZALESKI, 2006, p.19-20). Destaca, 

ainda, que analisar o ambiente pelo aspecto de conforto é uma abordagem 

“segmentada e parcial” (ZALESKI, 2006, p. 28), porque o ambiente não deve ser 

apenas confortável, mas sim saudável. Desta forma, nem sempre as condições de 

conforto correspondem a condições saudáveis, visto que o homem, levado pelos seus 

sentidos, confere relevância às condições de conforto, muitas vezes ignorando as 

demais. 
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Desde sempre o homem procurou abrigo contra as adversidades do tempo e 

do inimigo. Desta forma, pode-se dizer que a sensação de bem-estar está intimamente 

ligada à sensação de segurança, e, ainda, que o conforto pode ser definido como um 

estado de espírito.  

 

Considerando que “com a finalidade de obter um equilíbrio biológico entre o 

meio e seu corpo, o ser humano desenvolve várias reações físicas e psicológicas, 

buscando assim, o mínimo de dispêndio de sua própria energia” (SILVA e SANTOS, 

2012, p. 144), o ambiente humano necessita de um espaço arquitetonicamente 

planejado para tanto. Verifica-se, então, que uma ideia é invariável: o conforto e o 

bem-estar estão ligados ao ambiente humano criado. Neste sentido, vale ressaltar a 

infinidade de aspectos desenvolvidos neste âmbito de adequação ambiental em busca 

do “viver bem”.  

 

Assim, deve-se considerar que o ambiente humano será capaz de influenciar 

tanto positivamente como negativamente as pessoas, pois as técnicas de adequação 

podem não ser eficientes, ou, ainda, planejadas com um determinado propósito, que 

afete positivamente um grupo e negativamente outro. De qualquer forma, pensar em 

um ambiente humano criado sob o contexto corporal, psicoespiritual, sociocultural ou 

ambiental deve considerar que, para alcançar o bem-estar, as pessoas precisam se 

sentir parte integrante do ambiente, ou seja, mais do que efetivamente ela esteja 

integrada, é necessário que ela se sinta integrada. Desta forma, conclui-se ser de 

fundamental importância que o sentimento de pertencimento esteja alinhado com a 

sua percepção de bem-estar e conforto. 

 

Ao longo dos séculos, o bem-estar, seus determinantes e como as pessoas o 

percebem têm sido uma preocupação central de filósofos, psicólogos, sociólogos e 

profissionais de diversas áreas de conhecimento, inclusive do campo das ciências da 

saúde. Buscar suas definições tem sido um constante desafio, devido à complexidade 

do conceito, uma vez que pode haver influências de aspectos demográficos, 

econômicos, culturais, ambientais e de indicadores do estilo de vida. 

 

Assim, evidenciam-se na literatura diferentes proposições teóricas para o termo 

bem-estar e diferentes metodologias para aferição da percepção. No intuito de 
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identificar as definições mais empregadas, a busca bibliográfica aqui presente foi 

iniciada pela revisão da origem, contexto histórico e definições dos conceitos de bem-

estar subjetivo (BES), assim como de alguns conceitos semelhantes, como qualidade 

de vida, satisfação com a vida e felicidade, que agem como constructos norteadores 

e elementares da concepção de bem-estar. 

 

Qualidade de vida, assim definida pela Organização Mundial da Saúde (OMS), 

reflete a percepção do indivíduo sobre sua posição na vida no contexto da cultura e 

sistema de valores nos quais ele vive e em relação aos seus objetivos, expectativas, 

padrões e preocupações. De acordo com Nahas (2010), esta seria resultante de um 

conjunto de parâmetros individuais e socioambientais modificáveis ou não, que 

caracterizam as condições em que vive o ser humano, identificando a percepção de 

bem-estar como um filtro pessoal na interpretação dos indicadores de qualidade de 

vida. A atenção dada pela comunidade científica às variáveis positivas da saúde 

parece estar sendo acompanhada pela importância atribuída pela sociedade em geral, 

como, por exemplo, a redução da jornada de trabalho. 

 

Segundo Silva (2012), atualmente, as concepções científicas mais 

proeminentes sobre o termo bem-estar subjetivo podem ser constituídas de duas 

perspectivas distintas: a primeira delas aborda o estado subjetivo de felicidade, 

envolvendo julgamentos globais de satisfação com a vida ou com domínios 

específicos dela e se sustenta nos domínios da cognição. A outra perspectiva abrange 

experiências emocionais positivas e negativas e se assenta nas teorias sobre estados 

emocionais, emoções, afetos e sentimentos.  

 

A satisfação com a vida, de forma ampla, indica o julgamento que o indivíduo 

faz sobre sua própria vida. Envolve a dimensão cognitiva do bem-estar subjetivo, 

sendo uma construção multidimensional que apresenta mudanças ao longo da vida. 

Origina-se nas concepções de qualidade de vida, tendo sido um conceito apropriado 

e redefinido por estudiosos das ciências comportamentais para compor um dos 

elementos que integram a definição de bem-estar.  

 

Diversas foram as tentativas para integrar satisfação na vida ao conceito de 

bem-estar. Pesquisadores nos anos 1980 (GEORGE; BEARON, 1980; STONES; 
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KOZMA, 1980) já reconheciam a satisfação na vida como a dimensão cognitiva do 

bem-estar subjetivo. Reconhecer tal natureza tornou-se importante não só porque era 

possível distinguir satisfação com a vida do componente emocional de BES, composto 

por afetos positivos e negativos, como também porque possibilitava compreender 

como se dava a estruturação dos dois componentes de BES entre amostras com 

características demográficas distintas. 
 

Em síntese, o bem-estar subjetivo é um conceito de importância crescente em 

um mundo democrático, em que se espera que as pessoas vivam a vida de modo a 

que elas próprias se sintam preenchidas, segundo os seus próprios critérios. Mesmo 

que as tentativas (com ou sem sucesso) de manipulação desses critérios pelo 

mercado, por governos ou outros, sejam evidentes, esta discussão se encontra para 

além do escopo deste trabalho. O objetivo aqui é a ponderação de que, por mais que 

o empirismo avance e crie modelos cada vez mais sofisticados, estes de nada valem 

se a percepção das pessoas for conflitante ou até mesmo antagônica às equações. 

Adicionalmente, deve ser destacado que o campo do conforto ambiental ainda é um 

campo recente, em ebulição de produção técnica, com seus modelos recém-criados, 

incompletos e ainda carentes de estudos para sua calibração e aferição.  

 

Desta forma e a partir do que foi apresentado, faz-se necessária uma análise 

de cada um dos grandes campos de estudo de conforto ambiental: o conforto térmico 

ou higrotérmico, o acústico e o lúminico. 

 

 

4.2 Conforto Térmico 
 

O conforto térmico está intimamente ligado à necessidade que possuímos de 

manter a temperatura de nossos corpos constante independentemente do ambiente 

em que nos encontramos. A procura constante em estabilizar nossa temperatura em 

torno dos 37°C com o dispêndio mínimo de energia é essencial para a nossa saúde e 

bem-estar. A Sociedade Americana de Engenheiros de Aquecimento, Refrigeração e 

Ar Condicionado (ASRHAE) definiu em 2001 que o conforto térmico é a condição 

mental que expressa a satisfação do individuo com o seu ambiente térmico, tratando, 

desta forma, de algo que possui grande subjetividade. 
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Os espaços externos têm funções estéticas e recreativas (RAJA & VIRK, 2001), 

porém também possuem a função de proporcionar a possibilidade de deslocamento, 

da prática de atividades físicas, de lazer, contemplação, passeio e até de trabalho, 

como no caso de ambulantes, carteiros, limpadores de ruas, propagandistas e tantos 

outros que fazem dos espaços externos os seus ambientes de trabalho. Desta forma, 

as pessoas devem ter prazer e bem-estar em circular pelas ruas e pelas edificações, 

sentar-se à mesa de restaurantes, bares ou cafés nas calçadas, se exercitar, caminhar 

sem compromisso, ir às compras, levar as crianças para passear ou simplesmente 

reunirem-se para conversar. Assim, possuindo ou não a opção de escolha do horário 

em que vão realizar suas atividades, os habitantes dos centros urbanos necessitam 

de ambientes, internos e externos, públicos ou privados, que sejam confortáveis 

termicamente. 

 

Ao tratarmos da definição das condições ambientais de conforto térmico, 

podemos identificar em diversos autores e pesquisadores a existência de duas 

grandes linhas de pensamento. A primeira delas é defendida pelo dinamarquês Povl 

Ole Fanger e parte do princípio de que, por serem biologicamente idênticos, os seres 

humanos residentes em qualquer lugar do planeta devem possuir as mesmas 

preferências térmicas. Os defensores dessa linha de pensamento acreditam na 

universalidade dos limites confortáveis de temperatura. Fanger desenvolveu diversas 

pesquisas e estudos sobre a importância relativa de cada fator envolvido na sensação 

humana de temperatura e formulou equações extremamente detalhadas para a sua 

quantificação. Em 1972, realizou um extenso trabalho de pesquisa16 com uma amostra 

significativa de pessoas dos Estados Unidos e da Dinamarca, utilizando em sua 

pesquisa câmaras climáticas de forma a criar ambientes que pudessem permitir ao 

pesquisador controlar as condições de temperatura, velocidade do ar e umidade. 

Considerando tipos de vestimenta, a metodologia utilizada consistia basicamente em 

deixar as pessoas por algum tempo nas câmaras, passando por diversas 

 

16FANGER, P. O. Thermal Comfort – Analysis And Applications in Environmental 
Engineering. New York: McGraw-Hill Book Company,1972. 
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combinações climáticas artificiais, e, em seguida, convidá-las a responderem 

questionários sobre suas sensações térmicas. Ao final, suas conclusões se basearam 

nas respostas obtidas de forma a criar modelos matemáticos sobre trocas de calor 

entre o corpo humano e o ambiente.  

 

Este tipo de abordagem é conhecido como “racional” ou “analítica” e considera 

as influências de fatores individuais universais (peso, roupa e taxa metabólica) e 

fatores ambientais (temperatura do ar, temperatura média radiante, velocidade e 

umidade do ar). Normas importantes que informam vários padrões nacionais de 

conforto térmico em todo o mundo, como, por exemplo, a ANSI/ASHRAE 55 (1992) e 

a ISO 7730 (1994), tiveram como base fundamental as equações de Fanger, 

revelando assim a importância e influência do seu trabalho desenvolvido.  
 

A segunda linha de pensamento adota uma abordagem que foi denominada de 

“adaptativa” (adaptative), ou ainda “modelo adaptativo” (adaptative model), e tem 

como princípio um aumento na faixa de tolerância climática das pessoas dependendo 

de sua localização geográfica, considerando ainda que, na ocorrência de alguma 

mudança ambiental que provoque desconforto nas pessoas, estas tendem a tomar 

providências que restabeleçam as condições confortáveis anteriores. Como exemplo 

de algumas dessas providências pode-se citar a abertura ou fechamento de janelas, 

a troca de roupas, a utilização de ventiladores, e a produção de sombras com chapéus 

ou um guarda-sol.  

 

Na linha de frente dessa outra corrente está o inglês Michael Humphreys e o 

australiano Richard De Dear, sendo Humpreys, ainda na década de 1970, um dos 

autores dos primeiros estudos importantes em defesa desta outra posição. Ao analisar 

os resultados de aproximadamente sessenta estudos de campo realizados em 

diversas localidades do planeta, Humpreys observou que as temperaturas preferidas 

nos interiores das edificações apresentavam uma convergente dependência em 

relação às médias mensais das temperaturas externas. Descobriu, assim, uma 

verdadeira ligação de dependência entre os ambientes externo e o interno e concluiu, 

por fim, que, para ambientes sem climatização artificial, esta dependência poderia ser 

expressa por uma equação linear.  

 



 
98 

Mesmo antes de Humphreys, outros pesquisadores já formulavam hipóteses 

semelhantes. A principal evidência a esse fato são as Planilhas de Mahoney, que 

foram publicadas em 1970 (ONU, 1970), em que consta um método simplificado de 

análise bioclimática, elaborado por Mahoney, Koenigsberger e Evans que se baseava 

em um conceito adaptativo de “Zona de Conforto”, no qual os limites desejáveis de 

temperatura eram distintos para os período diurno e noturno e dependiam de médias 

mensais da umidade relativa e da média anual da temperatura do ar exterior. Assim, 

as planilhas já apresentavam uma indicação de que percepções não deveriam ser 

universais, pois os estudos apontavam, mesmo que ainda inicialmente, haver alguma 

relação entre os ambientes externos e internos.  

 

Em complementação a tais fundamentos, De Dear concentrou sua carreira em 

pesquisas que buscaram definições do que os ocupantes desejavam e precisavam de 

seus ambientes construídos e na avaliação do desempenho das edificações em 

termos de atender a esses requisitos. Atualmente, ele é o pesquisador vivo mais citado 

no âmbito do conforto térmico, com diversos artigos revisados por seus pares e várias 

monografias sobre o assunto. Dentro desse corpo de pesquisa, é o seu modelo 

adaptativo de conforto térmico que teve o maior impacto, não apenas na comunidade 

de pesquisa, mas também no projeto e operação de edifícios reais. O modelo 

adaptativo de De Dear serviu de base para a alteração do padrão de conforto térmico 

da norma ASHRAE 55-2004, 2010, 2013, inicialmente influenciado por Fanger. 

 

Em 2001, Humpreys, juntamente com inglês Fergus Nicol, apresentou um 

estudo17 mais detalhado no qual propunham uma modificação nas equações iniciais 

de Fanger, no sentido de adequá-las ao caráter adaptativo das sensações térmicas 

humanas. Desta forma, ao adaptar tais equações, a comunidade científica deveria, 

em primeiro lugar, reconhecer que habitantes situados em zonas mais quentes, por 

exemplo, seriam mais intolerantes ao frio e aceitariam temperaturas mais altas, 

 

17HUMPHREYS, M. A. and NICOL, J. F. (2001) “The Validity of ISO-PMV for Predicting 
Comfort Votes in Every Day Thermal Environments”. Proceedings of Moving Thermal Comfort 
Standards Into de 21st century. P. 406-431. Windsor. 
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ocorrendo o inverso com aqueles acostumados a viver em regiões mais frias. Diversos 

países como a Alemanha, por exemplo, ainda utilizam modelos baseados nos estudos 

de Fanger, pois mudanças nesse nível são feitas gradativamente, à medida em que 

mais pesquisas e estudos sejam realizados. 

 

Complementando tais ideias, Nikolopoulou e Steemers (2003) concluíram que 

aproximações quantitativas baseadas apenas em parâmetros físicos, utilizados em 

modelos preditivos, não seriam suficientes para descrever as condições de conforto 

nos espaços abertos. Os autores chamaram firmemente a atenção para a 

necessidade do entendimento da influência de fatores adaptativos (físicos, fisiológicos 

e psicológicos) na sensação de conforto térmico das pessoas.  

 

De qualquer forma, em termos de conforto térmico, seja no modelo analítico de 

Fanger, no adaptativo de Humpreys ou em quaisquer outros que possam ser 

apresentados, o objetivo final é sempre o mesmo: criar modelos que expliquem e se 

aproximem ao máximo das reais sensações de conforto das pessoas. 

 

Ao falarmos de conforto térmico, o primeiro fator a ser estudado, e, sem dúvida 

o de maior influência, é a radiação solar, uma vez que o sol é o principal emissor de 

radiação para o nosso planeta. Inúmeros trabalhos abordam o tema e detalham 

minuciosamente os aspectos técnicos a serem considerados quando da análise da 

radiação. Qualquer que seja a situação envolvida, o ponto de partida da análise para 

as diversas escalas, tanto para os ambientes internos como para os externos, é o 

estudo da geometria da insolação com suas cartas, latitudes e longitudes, e em 

seguida os mapas solares de forma que se possa identificar a área objeto de estudo 

frente a sua localização geográfica. 

 

Assim, a Figura 08 mostrada a seguir apresenta as curvas isotermas no mundo, 

nos meses de janeiro a julho de 2013, indicando em vermelho o equador térmico 

(curva que une os pontos cujas temperaturas médias são as mais elevadas): 
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Uma das áreas de grande estudo é sem dúvida a da percepção das pessoas 

acerca de seu bem-estar no conforto térmico. Experiências individuais e suas 

expectativas desempenham um papel importante e são responsáveis por indicar uma 

variação de aproximadamente 10°C sobre a temperatura de conforto, que é a 

condição térmica em que as pessoas não sentem calor ou frio (NIKOLOPOULOU; 

LYKOUDIS, 2006). 

 

Esses estudos mais complexos e contextuais podem nos causar uma sensação 

de serem exclusivos para aquela situação analisada, e, dependendo da localização 

em que são estudados, incluem fatores como a experiência térmica, a percepção de 

controle térmico, a cultura e a duração de exposição. Diversos autores se referem a 

esses fatores como a “adaptação térmica” do ser humano, sendo o exemplo mais 

emblemático desse tipo de adaptação a ocorrência de variação do conforto térmico 

conforme se alteram as estações do ano (LIN; DE DEAR; HWANG, 2011).  

Figura 11: Isotermas no mundo nos meses de janeiro e julho. 
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Observa-se, assim, uma grande diversidade de pesquisas que utilizam como 

metodologia os estudos de caso (o que causa a sensação mencionada de serem 

únicos e exclusivos), em diferentes países e com climas distintos, objetivando 

aproximar os modelos criados à realidade e, desta forma, verificar a aplicabilidade e 

a calibração dos diferentes índices preditivos de conforto térmico. 

 
4.3 Conforto Acústico 
 

Ao se discutir sobre conforto acústico, é necessário fazer um resgate sobre as 

propriedades físicas que compõem a definição do som. Conforme colocado por 

Nepomuceno (apud Bolognesi, 2008), o som é uma vibração mecânica que se 

propaga no ar e dá origem à sensação de ouvir, um estímulo oriundo dos aumentos e 

reduções periódicas da densidade do ar. A propagação do som é feita por meio de 

ondas esféricas, a partir de uma fonte pontual, com uma sucessão de repetições de 

compressão e rarefação da onda, a partir do ponto inicial.   

 

No Brasil, a orientação com relação ao controle da poluição sonora no 

planejamento urbano para o uso e ocupação do solo em nível federal é definida pela 

Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, relativa à Política Nacional do Meio Ambiente, 

que confere ao Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) a competência para 

estabelecer “normas e padrões compatíveis com o meio ambiente ecologicamente 

equilibrado e essencial à sadia qualidade de vida”.(BRASIL, 1981, p.1) 

 

Instituída esta competência, o CONAMA editou a Resolução 001/90, que 

dispõe sobre critérios de padrões de emissão de ruídos decorrentes de quaisquer 

atividades industriais, comerciais, sociais ou recreativas, inclusive as de propaganda 

política. Preconiza que sejam adotados os níveis estabelecidos em norma técnica, e, 

portanto, suas determinações passam a ter força de lei. Assim, apesar de 

eventualmente existirem valores regulamentados por leis municipais, o controle da 

poluição sonora em território brasileiro é inicialmente realizado por diretrizes federais, 

devendo sempre serem consultadas de forma a comparar quando estas são mais 

restritivas quanto aos seus valores instituídos.  
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Em decorrência, a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) produziu 

duas normas técnicas: a NBR 10152 (1987), que estipula os níveis de ruído 

compatíveis com o conforto acústico em ambientes diversos, e a NBR 10151 (2000), 

que fixa as condições exigíveis para avaliação da aceitabilidade do ruído em 

comunidades. 

 

As normas trazem, além da estipulação de valores para os limites de pressão 

sonora diurna e noturna, diretrizes para a avaliação sonora ambiental pelos métodos: 

simplificado, que é utilizado para medição do nível de pressão sonora global, em 

ambientes externos ou internos às edificações, para identificação e caracterização de 

sons contínuos ou intermitentes; o detalhado, utilizado na medição do nível de pressão 

sonora global e espectral em ambientes externos ou internos às edificações, para 

identificação e caracterização de sons contínuos, intermitentes, tonais e impulsivos; e 

ainda, um método de longa duração, aplicável ao monitoramento sonoro chamado de 

“período completo”, recomendável para fins de planejamento urbano e monitoramento 

por 24 horas ininterruptas.  

 

A fim de compreender a propagação do som e os termos utilizados, adota-se 

um princípio de secção da onda, de forma a congelá-la e obter uma senoide de onda 

e,consequentemente, demonstrar melhor suas propriedades. A partir de uma senoide, 

é possível observar e descrever características físicas da propagação de uma onda 

sonora, tais como: 

  

1) Amplitude: a pressão acústica em relação ao valor equivalente ao repouso. 

Quanto maior a amplitude da onda de pressão, maior será a oscilação das partículas 

do ar e maior é a distância que o som pode percorrer; 

 

2) Período: é definido pelo intervalo de tempo, em segundos, entre dois 

acontecimentos repetidos, dentro da distância percorrida pela onda senoidal; 

 

3) Frequência: É composta pelo número de vezes em que o período ou 

comprimento de onda é repetido no intervalo de um segundo. A unidade de medida é 
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denominada Hertz (Hz). Tons graves ou baixos denominam-se frequências baixas, 

enquanto sons agudos ou altos são conhecidos como frequências altas. 

 

Quanto à variação de frequência, existe ainda a seguinte classificação: 

 

o  Tons puros, compostos por uma única frequência; 

o  Sons musicais, cuja composição é baseada em uma frequência 

fundamental e várias frequências de valor múltiplo inteiro da fundamental (sons 

harmônicos = sons limpos); 

o  Ruído, composto por inúmeras frequências sem que exista um padrão 

que as relacione diretamente. O resultado é um sinal complexo, sem uma frequência 

fundamental fixa; portanto, um sinal não periódico.  
 

De modo a se distinguir ruído de som, é necessário o critério denominado 

agente perturbador, que é o conjunto de sons indesejáveis, desagradáveis, que 

envolve o fator psicológico de tolerância de cada indivíduo.  

 

Vale ressaltar que, apesar de ruído estar relacionado ao som, não cabe afirmar 

que ambos os termos sejam sinônimos: ruído é o som que não se deseja ouvir. Pode 

ter periodicidade indefinida, isto é, um som desagradável e indesejável. Oriundo do 

latim rugitu (estrondo, na tradução), o ruído é constituído acusticamente por várias 

ondas sonoras com relação de amplitude e fase distribuídas anarquicamente, o que 

provoca uma sensação desagradável, contrário ao efeito da música.  

 

Há ainda algumas classificações que devem ser destacadas segundo a 

variação de ruído de acordo com a norma IS02204/1979, também apresentada na 

norma NBR 10152: 

 

• Contínuo - ruído com variações de níveis desprezíveis (até ± 3dB) durante o 

período de observação; 

 

• Intermitente - ruído cujo nível varia continuamente de um valor apreciável 

(superior a 3dB) durante o período de observação; 
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• Ruído de impacto ou impulso - aquele que se apresenta em picos de energia 

acústica de duração inferior a um segundo. A forma de onda deste tipo de ruído é, 

com frequência, descrita por amplitude e duração, sendo que a amplitude é medida 

no pico máximo e a duração é o tempo que a onda leva para cair 20 dB do seu nível 

normal; 

 

•Comprimento de Onda - é o comprimento que as partículas do ar, num dado 

instante, ocupam no espaço no período de uma onda, e é medido em metros. Esta 

grandeza está diretamente relacionada à frequência da onda e à velocidade de 

propagação do som no meio, sabendo-se que a velocidade é em média 343 m/s 

(trezentos e quarenta e três metros por segundo); 

 

•Intensidade - é a qualidade do som que permite ao ouvinte distinguir um som 

fraco de um som forte. Está relacionada diretamente à amplitude de onda, ou seja, 

quanto maior a amplitude, maior a intensidade do som. 

 

Destaca-se, ainda, que a intensidade de um som pode ser medida através de 

dois parâmetros: 

 

• A energia contida no movimento vibratório (W/cm2); 

 

• A pressão do ar causada pela onda sonora (BAR = 1dina/cm²). 

 

Por meio da medida da energia se desenvolve um procedimento de 

transformação de unidade para se chegar à medida de intensidade sonora que é 

denominada Nível de Intensidade Sonora – NIS, medida em decibéis (dB), em que se 

tem intensidades sonoras de 10-16 W/cm2 (limiar de audibilidade) a 10-2 W/cm2 

(limiar dador). 

 

A Lei de Weber-Fechner18 mostra a relação entre a intensidade física de uma 

excitação e a intensidade subjetiva da sensação de uma pessoa. À medida que se 

 
18Por volta de 1860, Ernst Weber trabalhou com Gustav Fechner aplicando os princípios da 

psicofísica, período o qual ele formulou a Lei de Weber, que mais tarde foi complementada por Fechner. 
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aumenta a intensidade sonora, danifica-se cada vez mais a capacidade auditiva, 

tornando o ouvido menos sensível, o que acarreta a necessidade de um aumento 

exponencial da intensidade do som para que o ouvido o “sinta” de maneira linear. 

 

Ao atingirem um obstáculo, as ondas esféricas que partiram da fonte pontual 

podem se comportar de maneiras diferentes, dependendo da característica do 

material onde a onda vai incidir. 

 

Segundo Bolognesi (2008), o ruído é caracterizado como uma espécie de som 

capaz de causar danos ao aparelho auditivo, por variações de pressão que vão além 

do limite da audição em frequências distintas. Superada a fronteira fisiológica, os 

estudos do conforto acústico lidam com a subjetividade inerente à percepção, às 

preferências e à avaliação humana. 

 

A percepção humana, que não é uma função linear com relação aos estímulos 

do ambiente, apresenta quanto ao conforto acústico dimensões de aspecto intra e 

interpessoal. O resultado desse processo é uma multiplicidade de respostas ao 

mesmo estímulo. Além disso, a percepção humana é multissensorial e não ocorre 

isoladamente, mas sim dentro de um contexto global que inclui, além da informação 

auditiva, informações sobre demais modalidades sensoriais, como a visão e o tato.  

 

Em conjunto, essas várias fontes de informação dão origem a uma 

representação mental do ambiente percebido e qualquer julgamento será baseado 

nessa representação mental. Assim sendo, a avaliação de um local urbano depende 

da forma pela qual este indivíduo responde a múltiplas necessidades, tais como 

funcionalidade, estética e ao conforto global (é possível combinar a acústica com a 

iluminação e o aspecto térmico).  

 

A maneira pela qual o indivíduo percebe e interpreta as sensações está 

diretamente ligada às representações individuais e coletivas, relacionadas a todos 

esses fatores ambientais que esse indivíduo está exposto além do som, como, por 

 
Weber estava realizando estudos pioneiros capazes de efetivamente quantificar um fenômeno 
psicológico. (fonte: http://estudospercepcao.blogspot.com/p/ernst-heinrich-weber.html) 
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exemplo: condições climáticas, paisagem visual, morfologia do ambiente e as práticas 

neles desenvolvidas. 

 

Condições múltiplas ocorrem simultaneamente, o que mostra a situação de 

intersensorialidade que caracteriza a relação entre indivíduo e ambiente. Por isso, 

ressalta-se que a interação entre conforto acústico e outros fatores como o conforto 

visual e térmico também precisam ser considerados na avaliação dos ambientes. 

(KANG, YANG e ZHAN apud HIRASHIMA e ASSIM, 2017).  

 

Os pesquisadores reiteram, porém, que esse processo, nos espaços públicos, 

sobretudo nos abertos, faz com que a percepção das pessoas em relação às 

alterações nos níveis sonoros responda às mudanças no âmbito sonoro. Isso revela 

que a percepção do conforto acústico é bastante complexa. Percebe-se, nesse 

contexto, que há uma tendência à tolerância quando essas avaliam o conforto 

acústico. Um dos motivos para tanto é que este, de forma geral, é determinado por 

fatores que estão além da perspectiva sonora. 

 

Destaca-se que os resultados da avaliação dos níveis sonoros podem variar 

quando questionados a populações diversas, uma vez que cada pessoa ou grupo 

pode possuir uma percepção diferente sobre um mesmo espaço, sobretudo porque 

estão imersas em diversos contextos sociais, culturais, econômicos etc. Nesse 

sentido, de acordo com Phan et al. (2010), quando se analisam os possíveis fatores 

que causam incômodo, percebe-se que os ruídos causados pelo tráfego são um dos 

principais motivos apontados pela população como um incômodo quando ocupa os 

espaços urbanos. 

 

Nos estudos de Lamure (1975) foi demonstrado que as divergências culturais 

e sociais exercem um papel expressivo para uma percepção positiva ou negativa 

sobre um determinado espaço. Como exemplo, cita que os italianos incomodam-se 

menos com os ruídos do que os suecos, mesmo que ambos estejam sujeitos à 

presença contínua dos ruídos. Da mesma forma, segundo Saadu et al. (1996), os 

ruídos interferem no desempenho das atividades diárias na mesma medida em 

diferentes nações, citando como exemplo que essa semelhança toma forma tanto na 
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Nigéria quanto na Europa e nos Estados, entretanto, devido à administração desses 

ruídos, a Nigéria é a mais afetada, de acordo com a percepção.  

 

Sobre o tema, Sato et al. (2003 apud PHAN et al., 2010) analisaram as 

principais diferenças associadas ao ruído no tráfego rodoviário. Para a análise, eles 

se concentraram na população japonesa e sueca. Chegaram à conclusão de que, 

devido à diferença de estilos de vida no Japão e na Suécia, a problemática toma 

proporções diferentes. Identificaram que há uma diferença sistemática relacionada à 

percepção das duas populações aos ruídos, e, com isso, defendem que os japoneses, 

de forma geral, incomodam-se mais com tais ruídos, visto que há uma sensibilidade 

maior ao som. Para os pesquisadores, o principal motivo para esta sensibilidade está 

relacionado com a forma como os japoneses e suecos se adaptaram ao som. Desse 

modo, é necessário considerar as condições em que o tráfego rodoviário opera em 

cada nação, visto que há especificidades a serem consideradas. 

 

Em vista à sua negativa influência sobre a saúde, bem como sobre as 

circunstâncias nas quais a população vive, o ruído, considerado como um som 

indesejável, ou ainda como um som inútil e irrelevante (FUCHS, 1975), passou a ser 

uma característica analisada nos projetos urbanos recentes. Entretanto, nota-se que 

o controle do ruído ambiental não tem sido efetivamente contemplado, devido, 

sobretudo, à falta de conhecimento sobre os seus efeitos, bem como sobre as 

relações dose-resposta, e, ainda, devido à falta de indicadores e parâmetros 

urbanísticos bem definidos.  

 

Informações disponíveis sobre sons urbanos do cotidiano são raras. Ainda 

assim, de forma equivocada, em muitas publicações, os ruídos são negativamente 

interpretados, e frequentemente defendidos como incômodos ou como uma poluição 

inerente às cidades; entretanto, deve-se frisar que os critérios relacionados ao 

conforto acústico para ambientes urbanos não foram ainda determinados 

satisfatoriamente. Esses estudos mencionados acima demonstram a necessidade 

que aponta o presente trabalho de se calibrar o conforto acústico para cada região 

específica, considerando seu contexto social e cultural, de forma a criar parâmetros 

que possam ser sustentados em uma base teórica elaborada e monitorados ao longo 

do tempo. 
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4.4 Conforto Lumínico 
 

A primeira fonte de luz controlada pelo homem foi o fogo. Ao se abrigar em 

cavernas ou no período noturno, o homem, ao controlar o fogo, passou a conhecer 

progressivamente como iluminar e aquecer ambientes e, também, como cozinhar 

alimentos. A construção de edificações, assim como o desenvolvimento de novas 

tecnologias e a diversidade de seus usos, está diretamente relacionada com os 

avanços tecnológicos, visto que esses também impactaram, diretamente, no processo 

de desenvolvimento de novas e melhores fontes artificiais de luz. 

 

Estudos sobre os primeiros abrigos das civilizações antigas apontam que as 

habitações das povoações na China em passados remotos faziam uso contínuo do 

fogo sobretudo para o cozimento de alimento. Em regiões com a prevalência de 

invernos rigorosos, o fogo era apropriado, também, para o aquecimento. Eram poucas 

as preocupações relacionadas com o fogo nas edificações, pois não era utilizado 

como uma fonte de iluminação essencial para as moradias. Assim, nota-se que o uso 

de aberturas e janelas para aproveitamento da luz natural era um recurso dispensável 

para o ambiente doméstico, se tornando mais comum à medida que as estruturas 

foram ficando independentes quanto aos seus horários de abertura e fechamentos, 

com a utilização de templos, palácios e edificações públicas. 

 

Os diversos progressos na esfera da arquitetura fizeram com que se tornasse 

possível utilizar a iluminação natural em edifícios públicos e emblemáticos, como as 

bibliotecas. Tal mudança surgiu a partir da necessidade de se construir uma 

iluminação adequada para que fosse possível desempenhar o ato da leitura. Dessa 

forma, durante bastante tempo, este foi um desafio para os projetistas e construtores. 

A biblioteca de Ninive, do século VII a. C., por exemplo, era tão importante que foi 

concebida para ficar no palácio do rei. 

 

As mais diversas bibliotecas se destacaram na Roma Antiga. Pode ser citada 

como exemplo a construída por Trajano (53-117 d.C). Nela, um salão de 30 metros 

de comprimento era iluminado por grandes janelas. Todavia, as bibliotecas 

apropriadas pelos mosteiros e conventos da Idade Média (biblioteca-scriptorium) 

tinham como característica expressiva a presença de inúmeras janelas para iluminar 
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as salas. Era um elemento essencial, pois os monges se reuniam para ler e estudar 

nesse espaço. 

 

A partir da Revolução Industrial no século XVIII, com o acelerado ritmo de 

crescimento das cidades, igualmente aumentou o número de atividades realizadas 

dentro das edificações. Dessa forma, grandes galpões foram construídos para abrigar 

a maior quantidade de pessoas. Eles se configuraram, neste período, principalmente, 

como indústrias. Nesses espaços, os sujeitos realizavam atividades fabris, sendo que 

a presença de uma iluminação adequada para o exercício laboral com qualidade era 

fundamental. Para sanar tais necessidades, havia, nesses espaços, aberturas 

destinadas à captação da maior quantidade possível de luz natural, sobretudo porque 

no século XIX a preocupação com a saúde pública identificou que a iluminação natural 

era fundamental para se prevenir, controlar e amenizar doenças diversas. 

 

Para além do espaço público, a iluminação natural passou então a ser 

importante, também, para os espaços privados. Devido a tais exigências, normas e 

regulações edilícias passaram a exigir que todos os ambientes em que a permanência 

prolongada (como o trabalho e a moradia) tivessem aberturas. Dessa forma, os 

espaços denominados de alcovas (espaços para dormir) que não contavam com 

aberturas para o exterior passaram a ser, a partir das normas e regulamentações, 

proibidos formalmente. 

 

Especificamente sobre a iluminação artificial, segundo Galvão e D’Ottaviano 

(2015), mesmo com a adesão da iluminação a gás, os instrumentos destinados à 

queima de óleo e velas artesanais eram, frequentemente, utilizados pelas residências 

para a obtenção de luz durante a noite. Já em meados do século XX, com a 

popularização da lâmpada criada por Thomas Edson, diversas residências passaram 

a substituir a luz do candeeiro pela elétrica, não recorrendo, entretanto, à iluminação 

obtida pelo gás. Todavia, os autores elucidam que as edificações que precisavam da 

iluminação para a realização de atividades em diferentes períodos aderiram à 

iluminação artificial, visto que essa fez com que as jornadas de trabalho se 

prolongassem para o período noturno. 

No entanto, a falta de atenção ao gasto de energia para se obter a iluminação 

fez com que ela fosse utilizada de forma desmedida com vistas a se aumentar a 
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produtividade no trabalho. Subtraindo-se o fato da criação da lâmpada fluorescente, 

até os anos de 1970, pouco se preocupava com a modernização da luz emitida pelas 

fontes luminosas, fosse por meio da busca pela eficiência energética da lâmpada 

(lâmpadas que emitissem muita luz com pouco consumo de energia elétrica) ou pela 

projeção de luminárias que direcionassem a luz das lâmpadas para as áreas de 

interesse. Atitudes simples hoje adotadas eram também negligenciadas, como a 

separação de circuitos entre setores, por exemplo. Percebe-se que com tal prática, 

quando uma pessoa trabalhava, individualmente, em um salão, a iluminação do 

ambiente inteiro era acionada automaticamente. 

 

Conforme colocado por Galvão e D’ottaviano (2015), a adesão à iluminação 

nos ambientes exteriores à habitação e, posteriormente, naqueles de caráter urbano 

e coletivo, esteve ligada, frequentemente, ao conceito de dominação espacial e 

também à noção de proteção e segurança. Pesquisas pautadas em relatos apontam 

que, na Roma Antiga, os escravos eram responsáveis por acender luminárias, bem 

como por acompanhar as pessoas durante a noite, exercício este praticado até a Idade 

Média. Todavia, a iluminação dos ambientes externos, sobretudo das cidades, era, 

até a Idade Média, responsabilidade dos proprietários das casas. Esses, de forma 

facultativa, poderiam colocar lamparinas ou fogueiras defronte à sua residência. 

 

Foi no século XV que tomou forma a primeira tentativa sistemática relacionada 

com a iluminação pública. Em 1417, Sir Henri Barton, prefeito de Londres, decretou 

que a população deveria manter a frente das suas casas iluminadas com lamparinas. 

Entretanto, este era um processo ainda tímido, pois até então havia pouca 

movimentação noturna nas cidades. 

 

A preocupação com a iluminação das cidades no período noturno revelou-se 

uma necessidade a partir da defesa de que era fundamental prover os espaços 

urbanos de segurança. Como exemplo, pode ser citado o Rio de Janeiro, que, como 

resposta para a violência que a assolava nas primeiras décadas do século XIX, a partir 

do poder público, elaborou ações para que as ruas fossem iluminadas com luminárias. 

Para tanto, era utilizado óleo de baleia. Ao mesmo tempo, cidades como Londres 

(1807) e Paris (1819) criaram estratégias de iluminação a partir do gás para iluminar, 

principalmente, as áreas públicas.  
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Em um contexto brasileiro, a iluminação pública a gás foi aderida por volta da 

segunda metade do século XIX, sobretudo em São Paulo e no Rio de Janeiro. A 

adesão à iluminação elétrica se tornou mais expressiva na primeira década do século 

XX. O fenômeno tomou maiores proporções nas duas maiores cidades do país, 

todavia elas não foram as pioneiras na iluminação elétrica dos espaços públicos, 

cabendo esse ineditismo às cidades de Campos dos Goytacazes, no Estado do Rio 

de Janeiro, e Rio Claro, em São Paulo, nos anos de 1880, cidades essas que não são 

capitais. 

 

Com a popularização do automóvel, uma outra função foi atribuída à iluminação 

pública: a responsabilidade de iluminar as ruas e calçadas para evitar acidentes entre 

pedestres e veículos. Durante o século XX, a publicidade também passou a exercer 

um papel expressivo no contexto da iluminação urbana. Aproveitou-se do processo 

de expansão das atividades no período noturno para, por meio do comércio, ofertar, 

de forma massiva, produtos e serviços para atrair clientes. Para tanto, aderiu-se aos 

letreiros nas fachadas dos imóveis e aos outdoors nas ruas das grandes cidades ao 

redor do mundo. Em um outro contexto, a iluminação pública pode ser associada, 

também, à valorização da paisagem urbana, pois além de cumprir para com a função 

básica de iluminar contribui para com a expansão da segurança, visto que facilita a 

locomoção e a orientação das pessoas durante a noite. 

 

Complementando tais ideias, Mascaró (2006) diz que: 

 
“Mas, esteticamente, a iluminação noturna da maior parte de nossas 
cidades é incoerente e incompleta e é bom se perguntar como esta 
situação aconteceu. Sem dúvida, ocorreu desde que o trânsito de 
veículos aumentou na década de 1960 e o entorno sofreu com o 
incremento e o desenho da iluminação, que não tinha uma 
preocupação nem com efeitos estéticos nem com os componentes do 
espaço urbano que também iluminava. O resultado foi uma iluminação 
uniforme (para os usuários dos veículos) e pouco refinada, com 
problemas de poluição luminosa e sombras indesejáveis projetadas 
sobre as calcadas (péssimo para pedestres e a edificação 
circundante). Pela sua vez, a iluminação artificial dos edifícios 
(dominantes da época, as famosas torres de vidro) que escapa pelas 
suas aberturas cria conflito, também, no espaço urbano com a 
iluminação pública e com os componentes do próprio recinto, além de 
significar desperdício energético.” (MASCARÓ, 2006, p. 22) 
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Ainda segunda a autora, essa situação parece estar em transformação, pois 

apresenta que diversas cidades latino-americanas, como o Rio de Janeiro e Buenos 

Aires, estão desenvolvendo programas para a atualização de sua iluminação pública, 

como parte de planos de renovação de centro históricos antigos e seus equipamentos 

sociais, como:  praças, parques e monumentos.  

 

No que diz respeito à disponibilidade de luz em projetos arquitetônicos e seu 

uso satisfatório em diferentes escalas, são muitas as pesquisas existentes na área. 

Sobre o sistema de iluminação artificial, os estudos têm se debruçado no espaço 

construído, possuindo aspectos relacionados com a eficiência dos equipamentos que 

compõem o sistema, apontando, principalmente, quais as lâmpadas, luminárias e 

reatores mais eficientes. No entanto, conforme Moraes e Claro (2013), para que a 

eficiência seja reconhecida, é essencial que haja o conhecimento sobre o 

comportamento desses equipamentos, bem como sobre apercepção da iluminação 

no espaço pelos envolvidos neste processo. O primeiro passo aqui é o de 

compreender de que forma o posicionamento e as especificações fotométricas das 

fontes geradoras podem contribuir, de forma crucial, para com a expansão do conforto 

ambiental, assim como para que a energia seja conservada. É nesse contexto que 

pode ser observada uma pendência deixada pelos estudos sobre projetos de 

iluminação artificial, principalmente quando se discute sobre os níveis e sobre a 

distribuição de iluminâncias aliados à eficiência energética do sistema no espaço 

urbano. 

 

Mediante tais lacunas, diversas reflexões foram propostas para a discussão 

sobre a resolução de problemas relacionados com a integração dos sistemas de 

iluminação natural e artificial, tendo-se como objetivo, sobretudo, a economia de 

energia. Assim, abordam a necessidade do uso da iluminação artificial suplementar à 

natural. Nota-se que a maioria das propostas se baseia na definição de zonas 

luminosas, áreas que apresentam uma distribuição semelhante à da iluminação 

natural.  

 

Entre elas, menciona-se o método IASPI, originalmente conhecido por PSALI – 

Permanent Supplementary Artificial Lighting in Interiors (MOORE, 1993), e o método 

PALN - Percentual de Aproveitamento da Luz Natural, proposto por Souza (2003). 
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Importante destacar que uma vasta quantidade de estudos surgiu para a discussão 

destes métodos, sendo que, de forma geral, ocupam-se em defender que é possível 

economizar energia a partir do aproveitamento da luz natural, com o consequente 

controle da iluminação artificial.  

 

Apesar de existirem diversos métodos e propostas sobre a temática, não é um 

assunto que já se esgotou, sobretudo porque a definição “projeto de iluminação” ainda 

é defendida de formas diversas e conflituosas por acadêmicos e profissionais atuantes 

no mercado de trabalho. Dessa forma, observa-se que frequentemente, em trabalhos 

científicos, a temática abrange os conceitos relacionados com a iluminação natural e 

artificial, mas, fora do meio acadêmico, o termo é utilizado para designar 

exclusivamente o projeto de iluminação artificial.  

 

Nota-se, também, que há uma ampla discussão sobre as métricas adequadas 

para especificar, medir e calcular os níveis de iluminação o que faz com que haja 

questionamentos a respeito das recomendações presentes nos códigos e normas 

relacionadas à iluminação. Como uma tentativa de se chegar a uma definição, alguns 

elementos são importantes de serem pensados quando se discute a iluminação, como 

o contexto, a atividade visual e os processos físicos e psicológicos que podem 

influenciar a percepção de qualidade de iluminação. Assim, torna-se necessário refletir 

sobre a importância de se aderir a uma estratégia unânime e aplicável para que haja 

uma iluminação, tendo-se como base as quantidades fotométricas. 

 

Para Cuttle (2010), uma estratégia eficiente para áreas internas é o Método dos 

Lúmens. Trata-se de um mecanismo de cálculo do sistema de iluminação artificial 

mais utilizado, em detrimento, sobretudo, de ser fácil de ser manuseado. Dessa forma, 

quando se pensa em uma fonte iluminação uniforme, relacionada ao Método dos 

Lúmens, deve-se manter em mente que o método não se propõe a definir o 

espaçamento e a quantidade das fontes, pois ele atua na definição do fluxo luminoso 

necessário para que haja o cumprimento de um determinado nível de iluminância 

dentro de um espaço (com base em uma tarefa a ser desempenhada). Em etapa 

posterior ao método, deve-se quantificar o número necessário e a disposição das 

fontes que atendam a esse fluxo. O estudo frisa, ainda, que não deve haver regras 

para que essas fontes luminosas sejam distribuídas, ou seja, o que deve conduzir a 
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prática de projeto para a iluminação geral deve partir das recomendações resultantes 

do próprio exercício prático. Para tanto, critérios sobre o espaçamento uniforme em 

função da geometria do ambiente e do fluxo luminoso emitido pelas lâmpadas devem 

ser bem definidos. 

 

Assim, o balanço entre o número de fontes, a distribuição e potência e a 

uniformidade da iluminância faz com que a melhor configuração fique atrelada às 

necessidades do projeto, por aspectos visuais, econômicos e estéticos. Dessa forma, 

cabe ao projetista decidir a melhor configuração do projeto de iluminação, assim como 

a escolha eficiente dos equipamentos e a preocupação com o aproveitamento da 

iluminação natural. Para isso, é necessário que a proposta elaborada para tal espaço 

possua um conhecimento das alternativas disponíveis, para assim revelar os 

componentes e o conceito do sistema de iluminação, que influenciarão 

significativamente sua eficiência e qualidade.  

 

Destaca-se, por fim, que a utilização de programas para o projeto de iluminação 

artificial e natural como o Relux, DIAlux e o Agi 32 estão cada vez mais presentes, 

devido ao avanço da tecnologia mundial. 

 

Conforme o que foi exposto, percorrer o conforto ambiental em suas três formas 

principais (térmico, acústico e lumínico), de forma a identificar sua história, seus 

objetivos e suas discussões atuais, é de fundamental importância para a identificação 

dos estudos que servirão de base para a sustentação de seus indicadores, e, assim, 

criar um caminho para a criação e definição dos parâmetros urbanísticos a serem 

adotados. 
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5 POR UMA METODOLOGIA PARA A ELABORAÇÃO DE 
PARÂMETROS URBANÍSTICOS  

	
 

As prefeituras espalhadas por todo o país possuem geralmente e, entre outras, 

as secretarias de urbanismo, obras e meio ambiente. Em cidades menores, as pastas 

podem estar agregadas e, em cidades de maior porte, devido à alta demanda por 

serviços públicos, elas podem se encontrar separadas. Possuindo qualquer 

configuração, estando juntas ou não, tem-se que os procedimentos administrativos 

para a legalização das obras passam inevitavelmente por julgamentos sobre o espaço 

urbano, o bem-estar e o meio ambiente. Processos são autuados e submetidos a uma 

avaliação técnica e política acerca dos parâmetros urbanísticos a serem utilizados e 

a aplicação de toda a legislação vigente sobre os temas para o caso concreto.  

 

Foi apresentado no capítulo 03 a participação deste pesquisador, durante o 

período do trabalho, no processo de elaboração do Plano Urbanístico Regional de 

Pendotiba, denominado de “PUR de Pendotiba”, ocorrido na cidade de Niterói – R.J., 

nos anos de 2014 e 2015. Para além do que foi descrito anteriormente, obteve-se para 

a pesquisa e posteriormente a aprovação do plano uma certidão de parâmetros 

urbanísticos, emitida pela municipalidade, a qual é mostrada na Figura 12 a seguir: 

 
 

Figura 12: Certidão de parâmetros urbanísticos emitida pela Prefeitura Municipal de Niterói em 2017. 

 
Fonte: acervo do autor 
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Com o Plano Urbanístico de Pendotiba em vigor, identifica-se na certidão que 

os parâmetros urbanísticos instituídos pela municipalidade são: alinhamento, 

afastamento, passeio, taxa de ocupação, taxa de impermeabilização e gabarito. 

Sendo assim, conclui-se que o debate promovido quando da elaboração do plano, e 

demonstrado no capítulo 03 como sendo um dos momentos da apropriação do capital 

no ordenamento do território, promoveu de forma insuficiente e genérica a 

materialização do bem-estar na vida cotidiana quando da aprovação dos projetos. 

Percebe-se que a agenda estabelecida somente contemplou aspectos arquitetônicos 

simples e questões ambientais que atualmente não podem ser contornadas. E onde 

estão os parâmetros ambientais? Estão sendo discutidos e negociados em outro 

lugar: na secretaria municipal de meio ambiente, através de suas licenças ambientais 

específicas. As questões ambientais atuais são restritivas e impactam tão 

profundamente no mercado imobiliário que não foram inseridas no debate acerca dos 

parâmetros, mas sim distanciadas para um outro local, de forma que uma legislação 

específica estranha aos parâmetros aponte os caminhos a serem seguidos. 

 

Ora, se questões ambientais como: o percentual permitido de supressão 

vegetal, o impacto com a fauna e o microclima não são contempladas pelos 

parâmetros, onde estariam as questões relativas ao conforto térmico, acústico e 

lumínico, pensados em termos de espaço construído, do ambiente humano e da 

percepção de bem-estar? E onde estariam os indicadores que seriam a base para 

estes parâmetros? E os estudos técnicos que forneceriam a sustentação teórica para 

a elaboração dos indicadores? Não foram identificados. 

 

O que se identifica são importantes iniciativas que acabam por preencher uma 

lacuna deixada pela insuficiência e desatualização dos parâmetros urbanísticos, como 

por exemplo, a edição da norma técnica NBR 15220 – Desempenho Térmico de 

Edificações. A intenção da norma é a de exatamente orientar os parâmetros 

construtivos segundo zonas bioclimáticas. A partir de um trabalho realizado pelo 

Grupo de Conforto Ambiental e Eficiência Energética, da Associação Nacional da 

Tecnologia do Ambiente Construído (ANTAC), o zoneamento bioclimático brasileiro 

foi instituído. Desde o ano de 1998, o grupo trabalhou para iniciar um processo 

brasileiro para normatização sobre o tema de requisitos mínimos aceitáveis de 

desempenho térmico para habitações de interesse social. Assim, Silva (1994) propôs 
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efetivamente um zoneamento para fins de edificação, utilizando dados de 204 cidades 

brasileiras, e por fim propôs uma divisão em zonas bioclimáticas, obtidas através do 

cruzamento de estratégias de resfriamento e aquecimento. Destaca-se, porém, que 

diversos pesquisadores como Roriz (2012), Ghisi (1999) e Lamberts (1999) 

questionam a norma, argumentando que o atual zoneamento foi elaborado com o 

objetivo específico de atender às habitações unifamiliares de interesse social, e, por 

ser ao longo dos anos a única referência disponível nas normas técnicas brasileiras, 

é aplicado para qualquer tipo de edificação sem distinções, o que muitas vezes 

acarreta análises equivocadas sobre a sua adequação climática. Apresentam ainda 

que diversas outras normas e regulamentos posteriores à edição da NBR 15520 

utilizaram o zoneamento instituído para tratar de outras tipologias construtivas. Citam 

como exemplos a NBR 15575 - Desempenho de edificações habitacionais e os 

Regulamentos Técnicos da Qualidade para o Nível de Eficiência Energética (RTQ-C 

e RTQ-R) do Inmetro. Conclui-se, então, que, além de sofrer sérios questionamentos 

técnicos acerca de suas orientações, a normatização escolheu um caminho para a 

sua própria desconsideração, pois a administração pública poderá escolher adotar ou 

não as suas recomendações. 

 

A partir de tais observações, deve-se então pensar prioritariamente em um 

resgate dos parâmetros urbanísticos como um instrumento de regulação, e da 

fundamental aparição do seu nexo causal com o bem-estar, de forma a identificar 

claramente suas bases, pois caso contrário não existirão fundamentos 

suficientemente sólidos para a adoção de critérios técnicos e suas possíveis 

mudanças ao longo do tempo. A fragilidade desta relação faz com que a legislação 

atue de forma pontual, pois irá criar restrições desconsiderando a multidisciplinaridade 

dos temas, ineficiente e imutável, uma vez que não possui estudos suficientes que a 

subsidiem. Como consequência, esta imutabilidade permitirá, a partir do seu 

afastamento gradual com a realidade, que o mercado se aproprie inteiramente do 

ordenamento do espaço urbano, de forma a tornar a análise e a aprovação de projetos 

um procedimento confuso, podendo ser meramente mecânico, de cumprimento ou 

não de itens isolados ou político, com a abertura rotineira de exceções e permissões 

pela administração pública competente. Deve ser ressaltado aqui que as reflexões 

apresentadas se referem às aprovações cotidianas dos projetos, ou seja, aquelas que 
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dão forma às cidades, e não aos megaeventos e grandes intervenções que surgem 

de forma esporádica e pontual sob os olhares dos técnicos e da coletividade. 

 

O resgate proposto ou, ainda, o fortalecimento das relações entre o bem-estar 

e os parâmetros urbanísticos é fundamental e deve apoiar-se em uma cadeia de 

sustentação para que sua instituição seja abrangente, eficiente e adaptativa a 

sociedade em seu tempo histórico. No exemplo da Figura 12 apresentada, em que 

uma taxa de ocupação de 70% está contribuindo com o bem-estar? Um passeio de 

2,0 m foi concebido a partir de quais estudos de locomoção? E para qual contexto 

histórico? 

 

Com base em tais pensamentos, deve-se iniciar um caminho longo, árduo e 

difícil em direção ao detalhamento. As dificuldades são fundamentalmente a enorme 

multidisciplinaridade dos temas, sua complexidade e, conforme observado 

anteriormente, as limitações para a criação de modelos comportamentais. De outro 

lado, porém, destacam-se como pontos de contribuição a quantidade de 

pesquisadores que estão dedicando seu tempo a estes estudos e a forma de 

manipulação de dados de massa que a tecnologia da informação está atualmente 

utilizando para a criação dos modelos matemáticos. Cabe ressaltar, também, que o 

recorte a partir deste ponto da pesquisa representará fundamentalmente a direção na 

criação de parâmetros de conforto térmico, uma vez que os estudos foram 

direcionados para o tema no âmbito da parceria entre a Universidade Federal 

Fluminense - UFF, a Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ, pelo Fraunhofer 

Institute for Solar Energy Systems (Fraunhofer ISE), em Freiburg, na Alemanha, e pela 

Beuth Hochschule für Technik Berlin, entre os anos de 2014 e 2018. 

 

5.1   A IDENTIFICAÇÃO DE FATORES DE CONFORTO TÉRMICO E OS 
ESTUDOS QUE OS REVELAM 

	
 
 

Os fatores ambientais relacionados ao conforto térmico podem ser analisados 

a partir de dois tipos de espaço: estáticos e não estáticos (SILVA, 2015; TORRES, 

2016; OLIVEIRA; XAVIER; TORRES, 2013). Os estáticos são aqueles em que existem 

muitas variáveis que são controladas artificialmente, como os espaços fechados. 
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Oferecem subsídios imediatos para a coleta de dados que são usados em pesquisas 

que se ocupam em pensar em situações reais com o intuito de minimizar a 

discrepância, e, assim, obter uma maior precisão relacionada aos fatores ambientais, 

bem como, efetuar uma aproximação de como os indivíduos reagem em situações de 

desconforto. 

 

Nesse sentido, Oliveira, Xavier e Torres (2013) apontam que alguns estudos 

buscaram identificar os efeitos da temperatura do ar sobre os trabalhadores de 

escritório, pensando em elementos como a carga de trabalho e a produtividade. 

Quando os fatores relacionados ao conforto térmico se encontram em uma situação 

de desarmonia, cria-se uma situação de desconforto que envolve todos aqueles que 

fazem parte deste ambiente. Assim, recomenda-se que tais parâmetros sejam 

controlados artificialmente, a partir da adesão a espaços climatizados artificialmente, 

apoiando-se em estudos que consideram a relação entre as sensações térmicas com 

o desempenho, com o conforto e com a memória para pensar no conforto térmico 

ideal. 

 

Estudos relacionados com o conforto térmico podem, ainda, pensar em 

espaços não controlados (SILVA, 2015; TORRES, 2016; OLIVEIRA; XAVIER; 

TORRES, 2013). Nestes, as variáveis ambientais relacionadas com os aspectos 

térmicos podem se alterar, expressivamente, em um mesmo espaço objeto de estudo, 

tanto ao longo do dia quanto ao decorrer de um ano, visto que não podem ser 

simplesmente e diretamente controladas. Como exemplo, é possível citar os 

ambientes naturalmente ventilados. Nessa perspectiva, muitos defendem que é 

necessário propor recomendações diferentes para espaços climatizados 

artificialmente e para aqueles naturalmente ventilados, ou seja, para os espaços 

abertos. 

 

Uma das alternativas para pensar o conforto térmico nos espaços ventilados 

naturalmente é que esses fatores térmicos sejam atendidos por meio da adesão à 

eficiência energética nos espaços fechados. Assim, pesquisas tem buscado identificar 

como mensurar as variáveis internas que sofrem interferências nas condições 

ambientais externas, considerando-se, para tanto, as influências sobre as condições 

térmicas, tendo-se como intuito a garantia contínua de que o ser humano deve se 
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manter em uma certa faixa de conforto. Defende-se, para tanto, e devido a nossas 

condições climáticas, a adesão à ventilação natural como estratégia para que o 

conforto térmico seja atendido pelos espaços construídos. 

 

A necessária elaboração de um projeto adequado para que a estratégia da 

ventilação natural seja efetivamente atendida deve analisar os detalhes, prestando 

atenção nas condições climáticas e nas condições de vento locais para se obter 

resultados positivos e efetivos. Neste ponto é necessário frisar que em função da 

complexidade das condições de contorno e da imprevisibilidade das forças naturais, 

é muito difícil definir, corretamente, as condições relacionadas à velocidade e à 

direção do vento, visto que se tratam de forças variáveis que não se pode controlar, 

como na ventilação mecânica. Assim, considerando tal variabilidade, os dados são 

tratados estatisticamente. 

 

Diversas pesquisas sobre conforto térmico em ambientes externos, quando 

comparadas com outras em ambientes internos, possuem uma maior complexidade 

uma vez que envolvem uma grande variação das condições climáticas. Estudos sobre 

a análise de conforto térmico em espaços externos (GIVONI, 1962; MORGAN & 

BASKETT, 1974; AROZTEGUI, 1995; JENDRITZKY & NÜBLER, 1981; MAYER 

&HÖPPE, 1987; GIVONI & NOGUCHI, 2000; AHMED, 2000; FORWOOD, 

TADEPALLI &HAYMAN, 2000; NIKOLOPOULOU & STEEMERS, 2000) consideram 

como fatores: a radiação solar, a taxa de metabolismo e o tipo de vestimenta. 

Considerando o ambiente humano, destacam para as respostas fisiológicas aos 

efeitos combinados entre os fatores climáticos e a atividade, e particularmente a 

reação às taxas desudação, além da inclusão dos fatores psicológicos na 

complexidade da análise. Cabe destacar que a maioria dos estudos estão baseados 

no modelo de Fanger (FANGER, 1970). No Brasil, estudos relacionando o clima à 

forma da edificação em estudos de eficiência energética foram feitos para gerar a 

NBR15220-3. Sendo a única norma nesse sentido, foi utilizada como base do RTQ-R 

e RTQ-C. 
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5.1.1  A influência dos ventos 
 

Além da grande influência sobre o conforto térmico, o vento é uma variável 

meteorológica fundamental para se pensar em uma variada gama de fenômenos. No 

domínio da agricultura, por exemplo, ele influencia, positivamente, na aplicação de 

defensivos quando necessário e na polinização das flores. Diversos outros estudos 

ainda, apresentam o vento como sendo uma variável indutora na propagação de 

doenças e em práticas relacionadas com a elaboração de quebra-ventos (CAMELO 

et al., 2018; SANTOS; SANCHES, 2013; ALVES; SILVA, 2011; DALLACORT et al., 

2010). Deve-se destacar, também, a utilização do vento como uma fonte de energia 

renovável (energia eólica). 

 

Em termos de conforto térmico, deve-se considerar que a direção predominante 

do vento é aquela que ocorre com maior frequência e é decorrente da posição do local 

em relação aos centros de pressão atmosférica, podendo variar em termos de tempo 

e espaço, devido a influência da geografia e de obstáculos naturais e artificiais junto 

ao solo. 

 

Segundo Alves e Silva (2011), o relevo, por sua vez, possui um efeito 

prolongado, o que pode definir a direção predominante do vento. Os autores apontam 

que devido a convergência ou divergência de ventos em uma determinada faixa de 

latitude, essa definição ocorre com configurações impostas pelos sistemas 

meteorológicos de grande escala ou até mesmo de escala sinótica às massas de ar 

(ALVES; SILVA, 2011). Percebe-se que, no Brasil, além dos atlas eólicos em 

macroescala utilizados principalmente para a questão da geração de energia, são 

poucos os estudos sobre a direção e a velocidade dos ventos, e que eles, também, 

não retratam a distribuição espacial e temporal dos ventos nas regiões brasileiras, 

sobretudo naquelas em que há um grande interesse socioambiental, como nas 

florestas, principalmente a Amazônica. Nesse contexto, Alves e Silva (2011) apontam 

alguns estudos expressivos. 

 

Silva et al. (1997), pensando na direção e velocidade dos ventos em Pelotas – 

RS, concluíram que a direção predominante dos ventos varia, sempre, de acordo com 

a estação do ano. Apontam que na primavera e no verão, por exemplo, a direção 
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predominante é leste (E), enquanto que no outono a direção é sudeste (SE) e, por fim, 

no inverno, o que prevalece é o nordeste (NE). Os pesquisadores frisam, ainda, que 

em todas as estações do ano há uma expressiva incidência de ventos de direção 

nordeste (NE). Outro estudo (GALVANI et al., 1999) sobre a região de Maringá, no 

Paraná, detectou que a direção predominante dos ventos no período diurno foi 

nordeste enquanto que no noturno foi sudeste (de janeiro a maio e de outubro a 

dezembro) e a leste (de julho a setembro). Moreno (1961), por sua vez, constatou que 

a direção normal predominante para Santa Maria (RS) é leste (E). 

 

Nesse contexto, identificar estudos que se ocupam em estudar a direção e 

velocidade do vento é muito importante para a utilização nas mais diversas áreas. 

Existe a necessidade da elaboração de novas pesquisas que busquem um maior 

detalhamento dos mapas eólicos de forma a aproximar os dados a efetivas 

recomendações construtivas, considerando a rugosidade do terreno e as edificações 

existentes. Na construção civil, por exemplo, são relevantes pois influenciam tanto em 

projetos arquitetônicos como estruturais. Em sua influência no espaço construído, a 

ventilação natural pode atuar como uma importante aliada na busca por condições 

ambientais favoráveis, tanto com relação ao conforto térmico quanto à higiene dos 

ambientes (CAMELO et al., 2018; SANTOS; SANCHES, 2013; ALVES; SILVA, 2011; 

DALLACORT et al.; 2010). Cabe destacar, porém, que muito estudos ainda devem 

ser realizados, sobretudo, em regiões que há períodos secos e quentes ao longo do 

ano, pois o vento tende a ser aquecido, bem como, quando existe a presença de 

partículas em suspensão. 

 

Santos e Sanches (2013) em seus estudos no Município de Sinop, apontam 

que várias cidades do Mato Grosso do Sul, não possuem estudos sobre as 

características dos ventos, sobretudo aqueles relacionados com a direção e à 

velocidade, o que impossibilita a realização de projetos adequados às condições 

climáticas da região, sendo por este motivo que os autores se debruçaram nesta 

região. Apontam, ainda, que os dados históricos mais antigos e que deram suporte 

aos estudos anteriores referem-se à estação meteorológica convencional do INMET 

localizada a cerca de 70 km do centro da cidade (no município de Vera). Os 

pesquisadores acreditam que essa estação, no entanto, fornece dados pouco 

representativos bem como poucos registros diários. 
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Apresentam que no ano de 2006, a situação começou a se reverter aos poucos, 

isso porque, de acordo os autores, começou a operar a estação automática do INMET 

(a cerca de 20 km do centro da cidade). Nesse período, já era possível contar com 

dados horários relacionados com as variáveis climatológicas que eram tomados numa 

posição mais favorável e representativa.  

 

A observação destes estudos para o presente trabalho é de fundamental 

importância, pois demonstra a carência e as dificuldades encontradas pelos 

pesquisadores em realizar uma melhor caracterização do vento para uma 

determinada cidade, e a adoção de tais estudos para a elaboração dos indicadores. 

Os espaços construídos poderão ser desenvolvidos com um maior conforto e um 

menor consumo energético, a partir da adoção de parâmetros urbanísticos 

possuidores de estratégias bioclimáticas mais específicas para a cidade em questão. 

Nesse sentido, é necessário fazer uso de valores de velocidade e direção dos ventos 

mais precisos, contendo cálculos direcionados à ventilação natural e o 

dimensionamento de aberturas. 

 

A partir da identificação do surgimento e do aumento das edificações do tipo 

“caixas de vidro” nas cidades, é importante considerar, que estratégias bioclimáticas 

de ventilação natural precisam ser incorporadas em projetos arquitetônicos. Para 

tanto, estudos apontam que é necessário fornecer corretamente os valores de direção 

e velocidade do vento tanto em estações chuvosas quanto secas, em diferentes 

períodos do dia, além de que é necessário apontar as diferenças nesses períodos 

relacionadas com o aproveitamento da ventilação natural nas edificações. Assim, 

segundo o estudo de Santos e Sanches (2013), a partir da obtenção dos dados de 

direção e velocidade do vento, devem ser destacadas as principais estratégias para 

que haja um melhor aproveitamento da ventilação natural, de forma geral, visto a 

importância desta para a renovação do ar e o controle da temperatura e umidade nos 

ambientes. 

 

Assim, durante estações chuvosas, ou seja, quando há excesso de umidade, 

torna-se fundamental que todo e qualquer ambiente seja ventilado para que o conforto 

e o bem-estar não sejam perdidos, de modo a possibilitar, sempre, o conforto térmico 
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dos ocupantes bem como para se evitar a proliferação de bactérias nocivas à saúde 

humana.  

 

Para se ter uma ideia da especificidade dos estudos, Santos e Sanches (2013), 

pensando em Sinop, concluíram que é necessário que as aberturas de entrada de ar 

estejam voltadas para as direções Norte ou Noroeste e recomendam, para o 

Município, a utilização de proteções solares, como pergolados, beirais ou brises. 

Entretanto, apontam que para o período de estiagem, a ventilação natural deve ser 

utilizada com cautela pois o ar se encontra aquecido e carregado de partículas em 

suspensão. 

 

A escolha deste trabalho em Sinop demonstra claramente que estudos podem 

apontar indicadores diferentes para determinadas regiões, e com níveis de influência 

diversos que servirão como base para a definição dos parâmetros urbanísticos. 

 

5.1.2 A Altura das edificações 
 

O crescimento populacional é um dos principais indutores de todos os 

processos que modificam, de alguma forma, o clima urbano, pois conduz ao 

adensamento e à verticalização das áreas urbanas já dotadas de infraestrutura 

instalada, o que afeta ainda mais as condições climáticas. Nessa perspectiva, 

segundo Muniz-Gäal et al (2018) e Scalco e Pereira (2016), o aumento das edificações 

acaba por gerar sombreamentos, o que acarreta em alguns fenômenos como na 

redução do acesso solar, no aumento da absorção de ondas longas bem como na 

modificação do comportamento do vento devido aos obstáculos que permeiam as 

construções. Nesse sentido, a legislação relacionada com o uso e a ocupação do solo 

prevê parâmetros urbanísticos que limitam e regulam quanto a altura das edificações. 

 

Cabe citar como um exemplo o artigo 4 do Decreto Municipal nº 20.504 de 13 

de setembro de 2001 que dispõe sobre o sombreamento de edificações nas praias 

municipais: 

 
“Art. 4º - Não será admitida, em nenhuma hipótese, a projeção de 
sombra, proveniente das edificações a serem construídas na orla 
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marítima, sobre a faixa de areia das praias, incluindo o calçadão, 
quando houver ou constar projetado, nos períodos de: 

 

I - solstício de inverno (22/junho) - de 8 h até 16 h. 

 

II - equinócio de primavera (23/setembro) e de outono (21/março) - de 
7:30 h até 16:30 h. 

 

III - solstício de verão (22/dezembro) - 7 h até 17 h.”  

(BRASIL, 2001, p.3) 

 

Conforme observado, este é só um exemplo de como a legislação pode atuar 

restringindo totalmente, para o caso em questão, as projeções das edificações para 

os períodos estabelecidos. Muniz-Gäal et al (2018) e Scalco e Pereira (2016) frisam 

que muitos parâmetros pouco se baseiam em estudos climáticos ou em projeções 

relacionadas ao microclima local, o que conduz em muitas das vezes, a propostas que 

não auxiliam na preservação das condições adequadas, pois regula somente a 

ocupação ordenada do solo. Os autores afirmam que o comportamento climático local 

deve ser estudado levando-se em consideração os aspectos relacionados com o 

cânion urbano. Esses, por sua vez, podem ser definidos como configurações 

geométricas de vias que se localizam entre edificações que se elevam em ambos os 

lados, se assemelhando a um cânion natural. Apontam que o microclima de um cânion 

urbano é afetado por diversos fatores tais como: materiais de superfície, orientação, 

geometria e presença de vegetação. 

 

Os materiais de superfície são responsáveis por regular a quantidade de 

radiação solar absorvida, refletida e emitida por suas superfícies. A orientação, por 

sua vez, tem como tarefa a determinação do acesso solar e a velocidade do vento no 

cânion. A geometria, nesse contexto, dada a relação entre a altura média das 

edificações e a largura da via (relação H/W), modifica o fator de visão do céu e, 

portanto, o acesso solar. Ainda segundo os autores, é possível afirmar que a presença 

da vegetação altera os parâmetros climáticos relacionados à temperatura e a umidade 

relativa do ar. Nessa perspectiva, os estudos apontam que o aumento da relação H/W 

do cânion proporciona diminuição da temperatura do ar e da temperatura superficial, 

além de melhorar o conforto térmico na escala do pedestre, em climas que possuem 

um maior desconforto por temperaturas elevadas. 
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Estudos como os de Shishegar (2013) e Achour-Younsi e Kharrat (2016), por 

sua vez, apontam que além do efeito da relação H/W, a orientação da via impacta, 

diretamente, sobre a quantidade de radiação solar no cânion bem como em sua 

distribuição sobre as superfícies, o que modifica, também, a velocidade do vento, que 

é menor em cânions rasos e com orientação perpendicular à direção predominante 

dos ventos. Assim, nessa perspectiva, frisam que o sombreamento mútuo das 

paredes leste e oeste é a principal razão da redução da temperatura do ar durante o 

dia em cânions orientados a N-S.  

 

Nota-se ainda, nesse contexto, que os planejadores urbanos estão cientes 

acerca das alterações climáticas bem como dos potenciais impactos que elas exercem 

sobre o bem-estar, entretanto, devido às interpretações múltiplas de sua relação com 

o ambiente construído, os impactos acabam por não serem materializados. Em 

detrimento de tais fatores, os participantes do planejamento urbano enfrentam 

conflitos durante todo o processo de tomada de decisões e acabam por atribuir ao 

bem-estar uma prioridade mais baixa em relação às outras áreas tais como: o 

aproveitamento do solo e a mobilidade urbana, pois entenderiam que o bem-estar 

estaria sendo alcançado de forma indireta. Percebe-se que há uma coerência e certa 

assertividade em tais pensamentos, pois um aproveitamento do solo e uma melhor 

mobilidade urbana realmente são fatores de promoção de bem-estar, a questão neste 

ponto é exatamente na quantificação e nas bases que foram utilizadas para as suas 

definições.  

 

5.1.3 Radiação Solar 
 

Segundo Roriz (2008), devido à sua condição de animal homeotérmico, o ser 

humano para manter o seu bem-estar assim como a sua saúde, precisa, sempre, 

manter a sua temperatura interna constante. Para tanto, precisa realizar trocas de 

calor, considerando que o calor produzido pelo metabolismo tende a elevar 

constantemente a temperatura. Assim, é fundamental que o calor metabólico seja 

dissipado para o meio ambiente na mesma proporção em que é produzido, pois, caso 

o ambiente não retire do corpo todo o calor excedente, a temperatura interna, 

certamente começará a subir. Caso essa situação persista, a própria saúde do 
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indivíduo pode ser prejudicada, sendo fundamental, portanto, que os ambientes 

forneçam as condições térmicas devidas, sobretudo em termos de calor. 

 

Nesse contexto, Roriz (2008) volta a comentar que uma febre alta e prolongada, 

por exemplo, pode provocar sérias lesões ou até mesmo a morte do indivíduo, sendo 

essencial, portanto, o controle do calor para que a situação não atinja tais níveis. Uma 

situação inversa, mas não menos grave, poderá tomar forma caso o ambiente em que 

esse indivíduo se encontra absorva mais calor do que o que esse sujeito está 

produzindo. Dessa forma, a depender do tipo de atividade desenvolvida, as pessoas 

podem preferir ambientes em que diferentes condições térmicas são oferecidas, uma 

vez que há um maior equilíbrio em termos de calor. Nesse contexto, deve-se falar 

sobre a importância da arquitetura para o conforto térmico, responsável por pensar 

nas questões relacionadas com a temperatura. 

 

Considerando tais apontamentos, Roriz (2008) evidencia que discorrer sobre 

as condições ambientais é essencial no domínio da produção dos espaços, pois tais 

condições dependem, sobretudo, do comportamento das edificações. Nessa 

perspectiva, é correto afirmar que para cada tipo de clima existem sistemas 

construtivos mais adequados. Alguns exemplos extremos que podem ser 

apresentados, aqui, são: o iglú esquimó, as construções indígenas ou a casa árabe. 

É importante falar sobre o calor quando se pensa no conforto térmico, pois edificações 

em desarmonia com o clima, mesmo contendo os sistemas eletromecânicos de 

ventilação, refrigeração e calefação podem ser insuficientes para corrigir as condições 

ambientais desconfortáveis provocadas. Cabe frisar, ainda, que esses sistemas 

representam altos custos de instalação e manutenção que elevam o consumo de 

energia. 

 

Em uma maior aproximação com a realidade brasileira, a seguir são 

apresentados nas figuras 13 e 14 a disponibilidade de radiação solar direta no Brasil 

(média anual) e o mapa solar da cidade do Rio de Janeiro, utilizados como fatores 

iniciais aos estudos de radiação solar. 
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Figura 13: Disponibilidade de radiação solar no Brasil. 

 
 

Fonte: Atlas brasileiro de energia solar, 2 edição, 2017 - INPE 
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Fonte: Autor sobre a base de dados de http://pcrj.maps.arcgis.com/apps/webappviewer 

/index.html?id=029ccb875ca24c209a8572e70a4b6b19 

 

 

Os estudos de Katzschner (2000) foram baseados no mapa climático urbano 

onde este desenvolveu um padrão de conforto térmico na cidade de Kassel, localizada 

no centro da Alemanha, utilizando para a avaliação bioclimática uma equação de 

balanço de calor e um índice térmico da temperatura equivalente. Como fatores de 

influência foram levantados à temperatura do ar, o vento, a radiação solar e a 

umidade. Foram considerados ainda e de forma combinada, a dinâmica do uso da 

terra, a topografia, o percentual de vegetação, a altura efetiva dos edifícios e a 

rugosidade. Suas conclusões, para aquele clima, mostraram que situações de ilha de 

calor afetadas por uma boa ventilação reduzem problemas de estresse térmico e 

poluição do ar, enquanto que a velocidade do vento reduzida em áreas densamente 

edificadas com alta incidência de radiação cria uma situação de desconforto térmico.  

 

Figura 14: Mapa solar da cidade do Rio de Janeiro. 
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O conceito de ilha de calor está relacionado com as atividades humanas 

direcionadas a superfície e a sua repercussão na troposfera (camada atmosférica 

mais próxima da superfície terrestre, situada de 10 km a 12 km de altitude, na qual a 

temperatura decresce rapidamente com a altitude e se formam as nuvens e as 

correntes de convecção). Alguns estudos apontam que ainda não foi precisamente 

identificado, na literatura, em que momento ou qual diferença de temperatura do ar 

pode fundamentar a existência desse fenômeno (FIALHO, 2012; COSTA; SILVA; 

PERES, 2010; SANTOS; AMORIM; DERECZYNSKI, 2017). Nessa perspectiva, além 

da diversidade de conceitos e definições, atualmente, existem novas formas de 

identificar a ilha de calor como os registradores contínuos de temperatura do ar e 

umidade relativa (data-loggers), os balões meteorológicos e o sensoriamento remoto 

com suas imagens de satélites que permitem novas observações, leituras e 

correlações combinadas entre a geometria urbana e os fatores climáticos. 

 

As pesquisas observadas trazem uma análise histórica, mostrando que a partir 

da década de 1920, período em que os estudos do clima da cidade ganharam mais 

intensidade, foi ampliado o número dos pontos amostrais por meio de uma rede de 

monitoramento experimental temporário, o que possibilitou uma construção de uma 

configuração espacial relacionada com a temperatura do ar. Considerando tais 

aspectos, Gordon Manley, em 1960, criou o termo denominado de ilhas de calor. 

 

Assim, cabe reiterar que o termo ilha de calor, embora tenha sido transformado 

em um conceito, carrega, em si, muitas incertezas, visto que não existe um critério 

claro e objetivo que o defina. Como exemplo, Fialho (2012), ao comparar dois locais 

com o mesmo uso da terra, mas a partir de vertentes com maior e menor insolação, 

entendeu que isso acarretaria em uma temperatura do ar diferenciada entre os locais, 

todavia, isto não seria suficiente para dizer que existe uma ilha de calor em uma das 

vertentes. Defende em suas conclusões que a melhor terminologia para esta situação 

seria núcleo de calor, uma vez que a orientação das vertentes é o fator responsável 

pela diferença que possa existir em ambientes homogêneos. 

 

As ilhas de calor nas cidades quentes podem provocar inconvenientes à saúde, 

em especial ao sistema respiratório e contribuem para o sobreaquecimento dos 

edifícios e assim para o uso excessivo da energia elétrica no sentido do uso dos 
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equipamentos de ar condicionado. Segundo Rosenfeld e Akbari (1997) o uso de 

arborização urbana e revestimentos mais claros na pavimentação das ruas e nos 

telhados podem mitigar esse excesso de calor. 

 

Trazer conceitos sobre as ilhas de calor neste ponto do trabalho é pertinente, 

pois, estão diretamente relacionadas com o clima da cidade e os efeitos das 

transformações urbanas sobre estes. Nessa perspectiva, sabe-se que as áreas 

urbanas concentram cerca de metade da população mundial, entretanto, o seu 

crescimento no espaço, ao longo do século XX, ocorreu de maneira intensa e desigual. 

Isto porque as cidades de clima tropical, por exemplo, registraram um ritmo mais 

intenso em decorrência do processo de urbanização e industrialização tardio. Assim, 

em razão da preocupação com o aumento da população urbana no mundo, estudos 

sobre o clima das cidades ganharam mais expressividade (FIALHO, 2012; COSTA; 

SILVA; PERES, 2010; SANTOS; AMORIM; DERECZYNSKI, 2017). 

 

Cabe frisar que a expansão da cidade é, em muitas das vezes, vista como um 

símbolo de progresso do mundo moderno, se distinguindo do mundo rural, que, em 

muitas culturas, é associado ao retrocesso. Contudo, na medida em que as cidades 

expandem em termos de tamanho e população, as mais diversas alterações 

relacionadas aos processos de modificação da paisagem afetam as condições 

essenciais à vida urbana como nos fenômenos relacionados à água, ao solo e ao ar, 

afetando, assim, o espaço construído, o ambiente humano e a percepção de bem-

estar. Dessa forma, os fatores responsáveis pela formação do clima urbano acabam 

por criar características particulares. 

 

Essas características, no entanto, a diferenciam do entorno, tendo como 

consequência principal em relação ao processo de urbanização o surgimento do 

fenômeno da ilha de calor. Este, por sua vez, desenvolve-se na cidade, de acordo 

com a evolução do processo de crescimento da malha urbana. Nesse sentido, 

elementos como o tamanho da cidade, cores das superfícies dos logradouros, 

fachadas e coberturas, a velocidade do vento e a geometria das edificações, além 

daqueles já citados, podem influenciar e auxiliar na formação da ilha de calor urbana. 

Diversos estudos sobre ilhas de calor foram identificados, possuindo diferentes 

metodologias como o de Sena, França e Peres (2014) que apresentam ilhas de calor 
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em Nilópolis, Mesquita, Belford Roxo e São João de Meriti, Nova Iguaçu, Seropédica 

e Queimados, São Gonçalo, Niterói e Itaboraí seguindo o traçado do trecho da BR-

101 que corta essas cidades, conforme a figura 15 apresentada a seguir: 

 
 

Figura 15: Ilhas de Calor na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. 

 
Fonte: Sena, França e Peres (2014). 

 

Em complementação ao tema, ao pensar em áreas densamente ocupadas, 

ainda existem lacunas quanto às recomendações urbanísticas relacionadas à 

densidade com a incorporação efetiva das questões ambientais. Duarte e Serra (2003) 

apresentaram questões urbanísticas relacionadas à densidade construída, à 

arborização e às superfícies de água em áreas urbanizadas com o objetivo de 

enfatizar a importância de equilibrar uma maior densidade construída a partir dos 

elementos naturais para melhorar as condições de conforto no espaço construído.  

 

Desta forma, e, conforme o que foi apresentado, os estudos a serem utilizados, 

necessariamente devem considerar o que foi destacado por RAJA e VIRK (2001), 

como os fatores fundamentais de condicionamento ambientais para o conforto 

térmico: 
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• Controle radiante: controle da radiação refletida e térmica, no espaço 

construído; 

• Sol/Sombra: controle da radiação solar direta; 

• Vento: controle do vento incidente com a utilização de quebra-ventos e 

anteparos; 

• Evaporação/Umidificação: controle e monitoramento da umidade. 

 

 

5.1.4  A percepção de bem-estar no conforto térmico 
 

Conforme apresentado no capítulo 04, evidenciam-se na literatura diferentes 

proposições teóricas para o termo bem-estar e diferentes metodologias para aferição 

desta percepção. 

 

De acordo com Ahmed (2000) muitas pesquisas demonstram que a 

temperatura de globo apresenta uma maior correlação com os julgamentos de 

conforto, apresentando um valor maior que a temperatura do ar durante o dia a céu 

aberto. O autor realizou investigações em Daca, capital de Bangladesh, uma cidade 

dos trópicos úmidos, em três paisagens diferentes e em categorias espaciais diversas. 

Baseado no modelo do Fanger foi obtido o voto médio estimado das pessoas e 

comparado com dados ambientais de umidade relativa, temperatura ambiente e de 

globo. Como resultados percebeu-se que uma mesma categoria espacial pode não 

produzir um mesmo ambiente térmico e que não são consideradas confortáveis no 

mesmo período do dia. Conclui por fim que se baseando nessas comparações seria 

possível desenvolver zonas de conforto, considerando um tipo de vestimenta e uma 

determinada atividade para as diferentes paisagens e categorias. 

 

Nikolopoulou e Steemers (2000) apresentam a importância de alguns fatores 

de adaptação fisiológica na análise de conforto. Seus trabalhos foram baseados nos 

dados de adaptação fisiológica como: naturalidade, expectativa, experiência, tempo 

de exposição, controle e estimulação ambiental, apresentando uma análise de cada 

um deles, com a forma com que podem influenciar uma análise de conforto em um 

espaço aberto. Os dados utilizados foram obtidos através de uma investigação do 

conforto térmico no contexto urbano através de entrevistas em quatro lugares 
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diferentes no centro de Cambridge, na Inglaterra, em diversas épocas do ano. A 

avaliação de conforto foi feita comparando fatores ambientais registrados como: 

temperatura ambiente, de globo, velocidade do ar e umidade, e relacionados 

juntamente com dados subjetivos obtidos através de questionários e entrevistas. 

Neste trabalho, também foi utilizado o modelo de Fanger para o cálculo do voto médio 

predito (PMV) e para as porcentagens de insatisfeitos. Ao final, identificou-se que os 

parâmetros de microclima têm grande influência nas sensações térmicas, mas os 

fatores físicos de adaptação fisiológica e fatores psicológicos podem ser responsáveis 

por uma diferença de até 50% entre a avaliação de conforto objetiva e a subjetiva. 

 

Com esforços orientados também a investigação de conforto nos espaços 

urbanos, Forwood, Tadepalli e Hayman (2000), realizaram um trabalho experimental 

em quatro espaços abertos, no centro comercial da cidade de Sydney, na Austrália. 

O estudo consistia de entrevistas sobre o estado, comportamento, sensação térmica 

e preferências das pessoas que habitualmente se utilizavam de tais espaços. Foram 

levantados dados de temperatura do ar, de globo, umidade relativa e velocidade do 

vento. Observou-se um número expressivo de pessoas (em torno de 60%) que 

acreditavam que o desconforto fazia parte das atividades em áreas externas, uma vez 

que consideraram confortáveis condições de 15ºC a 34ºC de temperatura a uma 

velocidade do vento de 1m/s. Identificou-se também que para mudar uma situação de 

desconforto estas pessoas optavam em primeiro lugar pela mudança de vestimenta e 

em segunda opção, consideravam trocar de lugar. Destacam-se ao fim do trabalho 

que a razão para o local estar sendo usado em uma situação de desconforto seria 

também explicada pelas expectativas, preferências, aceitabilidades, ou seja, fatores 

subjetivos que não fazem parte do conjunto normalmente utilizado para estudos de 

análise térmica. 

 

No Brasil, as pesquisas desenvolvidas por Monteiro e Alucci (2006 e 2007) 

inserem-se nesse debate quando se propõem a calibrar alguns modelos preditivos de 

conforto e/ou de estresse térmico e a analisar uma adequação térmica dos espaços 

abertos na cidade de São Paulo. Esses estudos têm servido para aumentar as 

discussões técnicas no campo, fomentar outras pesquisas e assim ampliar o debate 

no Estado de São Paulo, como por exemplo, as pesquisas mais recentes de 

Shimakawa e Bueno- Bartholomei (2009), Dacanal et al. (2009), Brusantin e Fontes 
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(2009), Fontes et al. (2010), que visaram analisar e comparar a sensação térmica real 

e a calculada por meio deum índice preditivo de conforto da temperatura fisiológica 

equivalente (PET). 

 

A Alemanha vem se mostrando como um dos países que mais se dedica aos 

estudos de percepção, pois seus modelos influenciados por Fanger estão sob olhares 

críticos e sofrendo sucessivas revisões. Nesse contexto, podemos destacar a 

pesquisa denominada: “Resfriamento energético eficiente e conforto térmico em 

edifícios de escritórios em regiões de clima quente e úmido: monitoramento de longo 

prazo, pesquisas de campo dos ocupantes e estudos de simulação”, a qual tivemos o 

prazer de participar. A pesquisa, realizada pela Universidade Federal Fluminense - 

UFF, a Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ, pelo Fraunhofer Institute for 

Solar Energy Systems (Fraunhofer ISE), em Freiburg, e pela Beuth Hochschule 

fürTechnik Berlin, entre os anos de 2014 e 2018 teve como objetivo principal analisar 

a percepção e a satisfação dos ocupantes com o conforto térmico em edifícios de 

escritórios em regiões de clima quente e semiúmido no estado do Rio de Janeiro. 

Foram realizadas pesquisas de campo de longo prazo, através de questionamentos 

diários dos ocupantes em dois horários, acompanhadas de monitoração da 

temperatura e umidade do ar com alta resolução temporal e assim comparados com 

as normas técnicas.  

 

A pesquisa apresenta que o design dos edifícios comerciais nos climas tropicais 

quentes e úmidos raramente leva em consideração o princípio de adaptação térmica 

local, pois a NBR 16401 e DIN EN 15251 têm limites de temperatura muito próximos 

para as zonas de conforto térmico, considerando o modelo analítico de voto médio 

predito (PMV), além de terem como base a utilização de faixas estreitas de condições 

climáticas moderadas, que não são totalmente as mais aceitas em ambientes quentes 

em edifícios (Humphreys e Nicol 2002). A aplicação dessa norma induz os ocupantes 

a encontrar conforto em critérios pré-determinados para edifícios com ar condicionado 

e logo desenvolvem uma expectativa maior de homogeneidade às demais edificações 

que, por sua vez, leva à uma demanda de temperaturas mais baixas. 

 

A norma brasileira NBR 16.401-2 define parâmetros para o conforto térmico em 

ambientes climatizados, seguindo os requisitos da diretriz da ASHRAE:  
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- Verão (nível de vestuário - clo 0,5): a temperatura ambiente é definida entre 

22,5°C e 25,5°C para uma umidade relativa de 65% e entre 23,0°C a 26,0°C para uma 

umidade relativa de 35%.; 

 

- Inverno (nível de vestuário - clo 0,9): a temperatura ambiente é definida entre 

21,0°C e 23,5°C para uma humidade relativa de 60% e 21,5°C e 24°C para uma 

umidade relativa de 30%. 

 

Foram selecionados edifícios não residenciais (figura 16), com a participação 

voluntária dos trabalhadores com espaços de trabalho individuais (salas em escritório 

aberto) e com um computador por pessoa, objetivando a realização de questionários 

diários. Cabe destacar que antes do estudo, os ocupantes não foram informados 

sobre a motivação (sendo realizada apenas uma reunião sobre o projeto), o objetivo 

e o conteúdo do que seria realizado. Assim, os edifícios selecionados são 

apresentados a seguir: 

 

 - COPPE (a): edifício de escritórios, localizado na cidade do Rio de Janeiro - 

RJ, com latitude 22º51'49.2 "S e longitude 43º13'50,6 "W, construído com fachadas 

de concreto armado, telha metálica e laje de teto. O sistema de ar condicionado 

consiste em unidades individuais tipo “split”. Período de monitoramento: 26/02/2015 - 

19/03/2015;  

 

 - NAB (b): edifício de escritórios com laboratórios, localizado na cidade de 

Niterói - RJ, com latitude 22º54'24.9 "S e longitude 43º07'58.2 "W, paredes externas 

com argamassa em ambos os lados e laje de teto. O sistema de ar condicionado 

consiste em unidades individuais tipo “split” Período de monitoramento: 10/04/2015 - 

14/05/2015;  

 

 - CISCEA (c): edifício de escritórios, localizado na cidade do Rio de Janeiro - 

RJ, com latitude 22º54'29,6 "S e longitude 43º10'02.0 "W, construído em concreto 

armado nas fachadas, telha metálica e laje de teto. O sistema de ar condicionado 
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consiste em sistema central de água gelada com “shiller”. Período de monitoramento: 

02/03/2016 - 07/04/2016. 

 

Fonte:  Caetano et al. 2017 - Evaluation of thermal comfort and occupant satisfaction in office buildings in hot and 
humid climate regions by means of field surveys - International Conference – Alternative and Renewable Energy 

Quest, AREQ 2017, 1-3 February 2017, Spain. 

 

Sensores de temperatura e umidade do ar foram instalados nos ambientes de 

trabalho, assim como no ambiente externo e, em paralelo, foram aplicados aos 

usuários dos prédios, questionários duas vezes ao dia (10hs e 15hs), os quais 

apareciam na tela do computador, e com as seguintes perguntas: 

 

 
§ Como você percebe a temperatura da sala no momento? (com 7 = quente; 1 = frio); 

 
§ Quão satisfeito(a) você está com a temperatura da sala no momento? (com 5 = muito 

satisfeito; 1 = muito insatisfeito); 
 
§ Como você percebe um movimento de ar / corrente de ar no momento? (com 7 = 

excessivo; 1 = nenhum); 
 
§ Se você pudesse escolher, como você preferiria o movimento do ar / corrente de ar no 

momento? (com 5 = mais ventilação; 1 = menos ventilação); 
 
§ Como você percebe a umidade do ar no momento? (com 7 = muito úmido; 1 = muito seco); 

 
§ Quão satisfeito(a) você está com a umidade do ar no momento? (com 5 = muito satisfeito; 1 

= muito insatisfeito); 
 
§ Como você percebe a qualidade do ar no momento? (com 7 = ótimo; 1 = ruim); 
 
§ Quão satisfeito(a) você está com a qualidade do ar no momento? (com 5 = muito satisfeito; 

1 = muito insatisfeito). 
 

Figura 16: Edifícios utilizados na pesquisa: (a) COPPE, (b) NAB e (c) CISCEA. 
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Desta forma, a pesquisa pode obter os dados da temperatura externa as 

edificações e dos ambientes de trabalho (figura 17), analisar a percepção e satisfação 

dos ocupantes (figura 18) e assim, confrontar os dados obtidos. 

 

 

 
Fonte:  Caetano et al. 2017 - Evaluation of thermal comfort and occupant satisfaction in office buildings in hot and 

humid climate regions by means of field surveys - International Conference – Alternative and Renewable Energy 

Quest, AREQ 2017, 1-3 February 2017, Spain. 

 

 

  

Figura 17: Temperatura do ar exterior [° C] e temperatura ambientes de trabalho durante uma 
semana típica no verão. 
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Fonte:  Caetano et al. 2017 - Evaluation of thermal comfort and occupant satisfaction in office buildings in hot and 
humid climate regions by means of field surveys - International Conference – Alternative and Renewable Energy 

Quest, AREQ 2017, 1-3 February 2017, Spain. 
 

 

Os resultados obtidos na pesquisa indicaram que os usuários são susceptíveis 

a ficarem satisfeitos com temperaturas mais altas em climas quentes e úmidos do que 

as prescritas na NBR16401-2, confirmando assim a ocorrência do termo conhecido 

como “adaptação térmica” ou ainda “adaptação fisiológica”. As análises apontaram 

também, a partir dessa observação, que os parâmetros para o conforto térmico em 

Figura 18: Percepção e satisfação da temperatura interna dos ambientes de trabalho nas edificações. 
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ambientes climatizados da citada norma brasileira devem ser revistos, seguir um 

caminho próprio para a realidade brasileira e se descolar dos requisitos e das 

diretrizes preconizadas pela ASHRAE. 

 
Assim, estudos como os apresentados, se alinham com o propósito deste 

trabalho ao se apresentarem, mesmo que de uma forma discreta, a um resgate de 

uma base teórica no planejamento urbano, essencial para a adaptação do ser 

humano, devendo atuar como uma estratégia para melhorar a vida das populações 

urbanas. 

 

 



 

 
5.2  INDICADORES, PARÂMETROS URBANÍSTICOS E A 

READEQUAÇÃO DE SEUS PROPÓSITOS – UMA PROPOSTA METODOLÓGICA 
VOLTADA PARA O BEM-ESTAR 

 
 

Ao pensar sobre indicadores que possam ser utilizados no espaço construído, 

de forma a balizar os parâmetros urbanísticos, torna-se necessário, quase que 

instantaneamente, discorrer sobre a temática da sustentabilidade, visto que os seus 

valores são essenciais no processo de promoção do bem-estar na construção de 

parâmetros urbanísticos (DELSANTE, 2016; LIMA et al, 2014; NEWTON, 2001; SILVA 

et al, 2010; LYNCH et al, 2011; WEILLAND, 2006). Apesar de diversos autores 

questionarem a abrangência do termo, que vem se tornado cada vez mais difuso e 

genérico, para o contexto do presente trabalho, o termo será exigido especificamente 

e precisamente na medida em que for sendo cobrado e utilizado. Como existem 

inúmeras formas para que um indicador seja definido e estes podem, ainda, ser 

classificados como mensuráveis e não mensuráveis, o caráter abrangente da 

sustentabilidade, quando medidos, ainda que paradoxalmente, não se sustentará. As 

emissões de CO2, por exemplo, são fenômenos mensuráveis, logo, podem atuam 

como indicadores em potencial para se medir o impacto ambiental da ação humana 

nos espaços urbanos. Um percentual de edificações de Balanço Energético Nulo 

(NZEB – Net Zero Energy Building) em um determinado espaço, apesar de apontar 

para a sustentabilidade, também o faz de forma precisa e específica. 

 

Nessa perspectiva, torna-se válido definir que um indicador pode ser entendido, 

ainda, como um valor que é derivado de fatores mensuráveis sobre uma faixa de 

referência. É seu papel selecionar, fornecer informações ou, ainda, descrever um 

fenômeno, ambiente ou área (LYNCH et al, 2011). Com base em tal atribuição, está, 

diretamente, interligado com o conceito de parâmetro, sobretudo em razão de atuar 

como uma propriedade a ser medida, comparada e observada. Assim, é domínio dos 

indicadores analisar a relação entre uma ação e as consequências subjacentes, 

expressando, de maneira clara e precisa, um valor em relação a um objetivo 

estipulado. Um indicador pode ser encarado, então, como uma variável para a 

realização de descrições sobre realidades complexas, para analisar os impactos sobre 

um espaço urbano e, ainda estabelecer limites. 
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Cabe destacar que os indicadores, também, são classificados em absolutos ou 

relativos, sendo os primeiros responsáveis por expressar os níveis absolutos de 

variáveis individuais consideradas como expressivas, como um nível de ruído, por 

exemplo, e os últimos destinados a analisar as relações existentes entre os 

indicadores absolutos, como uma quantidade de área verde por habitante. Assim, 

percebe-se que existem aplicações diversas dos indicadores para a realização do 

planejamento, execução e monitoramento dos espaços de uma cidade. São usados, 

também, na avaliação de desempenho e no manuseio dos ideais de práticas 

sustentáveis nos espaços urbanos, bem como, auxiliam no processo de adesão a 

novas ações políticas.  

 

Estudos apontam ainda a utilização de indicadores por diversos países 

destinados ao cumprimento de alguns objetivos específicos como para: a utilização 

de recursos a partir das necessidades dos níveis de prioridade mais elevados para os 

mais baixos do governo, a avaliação do desempenho ambiental e a gestão 

organizacional. 

 

A utilização de indicadores é uma tendência crescente no Brasil, desde 1990, 

quando se desenvolveu o Índice de Desenvolvimento Humano - IDH. Em 1991, foi 

produzido o Índice de Desenvolvimento Social, muito próximo ao IDH sob a ótica da 

concepção teórica e na metodologia de cálculo, visando comparar as grandes regiões 

brasileiras (RODRIGUES, 1991). A partir de 1998 identifica-se a elaboração do IDH-

M, ou seja, o IDH adaptado aos municípios, calculado para dimensionar o 

desenvolvimento humano. Este é o índice que é mais reconhecido para avaliar, 

comparativamente, o conjunto dos municípios no Brasil (PNUD; IPEA & FJP, 2000). 

 

Nesse contexto, a utilização de indicadores pode ser defendida como um 

processo relacionado com a dinamicidade da paisagem urbana, abrangendo, assim, 

conceitos como a mutabilidade dos espaços, a equidade social e a harmonia. Desta 

forma, os indicadores agem em prol da eficiência energética, da otimização dos 

recursos, da valorização cultural, regional e histórica dos espaços considerando que 

as cidades médias representam indivíduos com múltiplas exigências, maiores ou 

menores habilidades e variadas potencialidades, bem como tensões intra e extra 
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urbanas frequentes em detrimento dos aspectos sociais, econômicos, ambientais e 

institucionais (WEILLAND, 2006). Além disso, deve-se considerar que estes fatores 

estão, frequentemente, sujeitos às mudanças, visto que a natureza e as relações se 

remodelam a cada dia. 

 

Inserido nessa perspectiva, Silva et al (2010) identifica relevante discorrer ainda 

sobre o conceito de mudança ambiental global. Trata-se da junção de problemas 

ambientais, locais, regionais ou nacionais que causam impactos nos espaços que dão 

forma às cidades. Como tais impactos, em sua maioria, funcionam de médio em longo 

prazo, questões imediatas e locais acabam por receber uma ênfase maior. Entretanto, 

os responsáveis por formular políticas, sobretudo, aqueles que criam indicadores para 

medir a qualidade das cidades, precisam estar cientes dos efeitos locais e globais das 

ações humanas que transformam os espaços em curto prazo também, visto que tais 

ações podem atenuar um determinado problema das cidades, bem como, fazer com 

que os espaços sejam mais flexíveis a essas mudanças contínuas da sociedade. 

 

O desenvolvimento das cidades obedece a contextos, histórias e configurações 

específicas àquele lugar. Assim sendo, a sua inserção no território geográfico, a 

construção dos espaços, o desenho das suas vias, ruas e afins e a disposição dos 

bairros ocorrem de forma única e exclusiva para cada cidade. Assim, cada uma delas, 

em sua composição, representa uma identidade cultural assim como um desempenho 

urbano e ambiental particular, o que faz com que novos indicadores precisem, 

continuamente, serem construídos para lidar com essas especificidades. Dessa 

forma, é comum que os indicadores deem origem às estratégias voltadas a 

manutenção, sobretudo, de conforto ambiental para que as pessoas possam viver 

com satisfação.  

 

Pode-se assim, pensar como exemplo de indicadores: a taxa de arborização 

que será suportada por estudos de projeção horizontal das copas das árvores, taxa 

de espelho d’água ou percentual de sombreamento, circulação viária urbana, entre 

inúmeros outros.  

 

A Tabela 06 apresenta um total de 25 temas que agrupam os indicadores, 

obtidos no “Banco de Metodologias de Indicadores Municipais” no âmbito do “Sistema 
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Nacional de Informações das Cidades”, do Ministério das Cidades. Percebe-se que 

do total dos agrupamentos identificados, os indicadores da temática da educação 

correspondem a 73,9%. Educação é a temática de maior presença nos sistemas do 

Brasil, das regiões Sudeste, Nordeste (juntamente com Saúde) e Sul (71,4%, 72,2%, 

83,3% e 100%, respectivamente). De outro lado, observa-se a insuficiência de 

indicadores ligados ao urbanismo, com apenas 2,22%, oriundos apenas da região sul. 

 

Fonte: Banco de Metodologias de Indicadores Municipais 
 

Pode-se afirmar que os parâmetros urbanísticos são compostos por índices 

responsáveis por impor os aspectos mais significativos em relação à densidade e à 

paisagem urbana (DANTAS, 2013). Nesse contexto, tanto os parâmetros urbanísticos 

quanto os zoneamentos precisam caminhar de forma interligada bem como devem 

enfatizar os aspectos voltados à densidade urbana e às formas espaciais. Contudo, e 

conforme abordado anteriormente, os parâmetros nem sempre podem acarretar em 

bons resultados, caso sejam insuficientes, imutáveis ou se estiverem fundamentados 

em indicadores inexistentes, inadequados ou distorcidos. Dessa forma, é válido frisar 

que cada realidade pode exigir um parâmetro diferente, visto que esses precisam se 

Tabela 06: Grupos de indicadores por tema e região. 
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adaptar a contextos diversos, sendo sua instituição um grande desafio para os 

planejadores e urbanistas das cidades. 

 

Pode-se compreender que um dos principais desafios dos parâmetros 

urbanísticos está relacionado com a ação sobre diferentes realidades em uma 

perspectiva local, pois precisa lidar com fenômenos com a dinamicidade econômica e 

imobiliária, com as potencialidades locais e com a qualidade dos espaços que 

organizam a sociedade. Isso ocorre porque a cidade é construída a partir de uma 

multiplicidade de fatores aos quais responde que pertencem a esferas diversas.  

 

Outro aspecto de fundamental importância é a influência direta dos parâmetros 

nos aspectos financeiros relacionados com a valorização e a distribuição de 

elementos de uso da terra urbana, a infraestrutura e os serviços públicos em geral. 

Dessa forma, é correto afirmar que os parâmetros possuem como escopo intervir na 

dinâmica econômica das cidades influenciando diretamente no equilíbrio das 

desigualdades sociais dos espaços. Assim, como apontado anteriormente, a falta de 

parâmetros, ou ainda, a falta da base teórica que oferece suporte aos parâmetros 

existentes pode interessar a um determinado grupo voltado a especulações 

imobiliárias no contexto das cidades. 

 

Assim, a instituição de parâmetros funciona como um instrumento de base para 

o processo de distribuição de forma equitativa das densidades urbanas de maneira 

compatível com os limites estabelecidos pela sustentabilidade ambiental, social e 

econômica das cidades. De outro lado, a sua insuficiência faz com que apareça um 

desequilíbrio social acarretando no surgimento de forças de equilíbrio que atuarão na 

ponta final do processo, ou seja, na legislação. Para ilustrar tais pensamentos, 

apresenta-se na figura 19 a seguir, um relatório de informações urbanísticas emitido 

pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, obtido de forma aleatória para a Rua 

Toneleiro no bairro de Copacabana: 
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Fonte: Autor sobre a base de dados de  http://mapas.rio.rj.gov.br/. Acesso em 18/07/2019. 

 

Pode ser verificado no relatório apresentado, que este apresenta os parâmetros 

urbanísticos em seus itens 5 – Gabarito de Altura e 6 – Índice de Aproveitamento de 

Figura 19: Relatório de Informações Urbanísticas da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro. 
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Terreno. No primeiro caso, a legislação aplicada data de 1976 e no segundo caso de 

2011. Observa-se claramente uma desconexão temporal dos parâmetros com o 

mundo cotidiano atual. Além disso, se consultarmos as legislações correspondentes, 

podemos comprovar a inexistência dos rastros das bases teóricas que 

fundamentaram a instituição de tais valores à época. 

 

A aplicação de parâmetros sem se considerar os critérios urbanísticos 

adequados podem acarretar uma série de efeitos adversos na construção dos 

espaços urbanos, sendo alguns deles: a expansão desordenada da cidade, a 

coexistência de vazios urbanos com áreas verticalizadas em excesso e a deterioração 

de zonas mais nobres e centrais da cidade em razão da ociosidade das infraestruturas 

instaladas. 

 

Com relação ao bem-estar, estudos apontam que existem contradições em 

relação ao tipo de cidade mais adequada. Por um lado defende-se que cidades em 

sua forma compacta são, geralmente, vistas como mais apropriadas para o uso 

racional da infraestrutura bem como para a preservação dos recursos naturais, 

todavia, existem aqueles que defendem que cidades dispersas podem acarretar em 

uma melhor qualidade de vida sob os aspectos de conforto ambiental como: a 

poluição, o ruído, a temperatura e iluminação (PANTOJA, 2006). 

 

Desde Roma antiga, já se exigia uma altura máxima para as edificações, o que 

leva ao pensamento que com o desenvolvimento das cidades, os parâmetros também 

deveriam se desenvolver, pois desde a invenção do elevador bem como com a 

descoberta do aço e a utilização de novos materiais, edificações cada vez mais altas 

e complexas começaram a tomar forma nas grandes cidades em todo o mundo. 

 

Parâmetros adequados levam a possibilidades como: a arborização entre os 

lotes ou internamente, a um maior controle em relação a propagação de incêndios e 

a redução do volume de escoamento das águas pluviais devido ao aumento da 

absorção das águas de chuva pelo solo. Assim, é possível entender o porquê do 

parâmetro da Taxa de Ocupação Máxima como uma ferramenta legal relacionada com 

a garantia da qualidade de vida e da habitabilidade estar sempre presente como que 

um requisito fundamental para a modelagem das cidades. Ele atua como um 
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parâmetro cristalizado destinado à limitação ao direito de propriedade a ser assumido 

pelos cidadãos tendo como objetivo a manutenção de algumas condições essenciais 

à vida humana como a salubridade e a presença de uma cidade mais confortável, 

porém, não pode ser considerado unicamente ou conjuntamente com poucos outros 

como: a altura das edificações e o percentual mínimo de área permeável. 

 

Diante do que foi exposto, elabora-se um ensaio de uma proposta de 

elaboração de um parâmetro urbanístico, com vistas a um resgate metodológico, 

contendo a fundamentação teórica como a mediadora da relação entre os parâmetros 

urbanísticos e o bem-estar, de forma a resgatar o papel da administração pública no 

ordenamento territorial, combatendo as manipulações do mercado e as interpretações 

superficiais e imediatas que acabam por supervalorizar o saber cotidiano em 

detrimento da apropriação do saber acadêmico. Para tanto, foi selecionado o mesmo 

logradouro obtido na figura 19 anteriormente apresentada, ou seja, na Rua Toneleiro 

no bairro de Copacabana na cidade do Rio de Janeiro. Inicialmente, tem-se a figura 

20 a seguir: 

 
Figura 20: Identificação do Parâmetro. 

  
Fonte: Autor, 2019 

 

Nesta parte inicial, é descrita a localização contendo o trecho compreendido, a 

denominação do parâmetro urbanístico proposto, a sua descrição, relevância, escala 

de abrangência, o valor a ser considerado e a sua unidade ou fator, no caso de 40% 

para o trecho. O valor encontrado é obtido através de um tratamento matemático 

considerando os indicadores selecionados e seus respectivos pesos apresentados na 

figura 21 a seguir: 

Logradouro: Rua Tonelero
Início do Trecho: Praça Cardeal Arcoverde
Fim do Trecho: Rua Marechal Mascarenhas de Moraes
Bairro: Copacabana Cidade/Estado: Rio de Janeiro / RJ

Denominação: Taxa de Área Verde UNIDADE / 
FATOR %

Descrição:

Relevância: VALOR 40
Escala de Abrangência: Mesoclima

PARÂMETRO URBANÍSTICO

Institui o limite mínimo de áreas verdes a serem consideradas em edificações residenciais e 
comerciais.

As áreas verdes urbanas são consideradas como o conjunto de áreas intraurbanas que 
apresentam cobertura vegetal, arbórea (nativa e introduzida), arbustiva ou rasteira (gramíneas) 
e que contribuem de modo significativo para a qualidade de vida e o conforto ambiental nas 
cidades. 
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Figura 21: Indicadores – Espaço Construído. 

 
Fonte: Autor, 2019 

 

Com base nas categorias de análises definidas no capítulo 04, e nomeando 

como “Cesta de Indicadores”, foram selecionados 10 (dez) indicadores para a primeira 

categoria Espaço Construído. Os indicadores são contemplados possuindo cada um 

respectivamente sua unidade, a fonte dos dados dos estudos que os subsidiaram 

tecnicamente, o valor atribuído com base nos estudos, o peso de sua influência para 

o parâmetro escolhido e uma observação técnica pertinente e específica a cada 

indicador. 

 

Para a categoria Ambiente Humano foram selecionados 03 (três) indicadores 

mostrados a seguir na Figura 22: 

 
Figura 22: Indicadores – Ambiente Humano. 

 
Fonte: Autor, 2019 

 

INDICADOR UNIDADE / FATOR FONTE DOS DADOS VALOR PESO OBSERVAÇÃO

Temperatura Ambiente °C www.inpe.br 31 8,8 Temperatura média do ar anual, considerando as ilhas de 
calor.

Radiação Solar Incidente w/m2 www.inpe.br 1300 6,2 Radiação solar refletida pelo solo e pelo entorno (ondas 
curtas e longas).

Velocidade do ar m/s http://www.inmet.gov.br 3,5 6,5
Trajetórias locais de vento para  determinar corredores de 

vento que devem permanecer desobstruídos para a 
melhoria das condições de conforto.

Sombreamento m2 www.uff.br 850 6,2 Sombreamento causado pelas edificações.

Umidade % http://clima1.cptec.inpe.br/monito
ramentobrasil/pt 22 5,8 Umidade relativa do ar.

Telhados e Fachadas Verdes m2 www.uff.br 300 7,3 Total de metros quadrados de área verde  de telhados e 
fachadas por habitante.

Indice de qualidade do ar µg/m3 http://meioambiente.cptec.inpe.br 55 3,4 Concentração de CO e partículas totais em suspensão 
(PTS).

Especularidade m2 www.uff.br 8700 4,8 Superfícies espelhadas em detrimento de opacas em 
fachadas.

Áreas Verdes no entorno m2 http://sigfloresta.rio.rj.gov.br/ 1850 7,2
Total de metros quadrados de área verde por habitante. A 

Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda um 
mínimo de 12 m² de área verde por habitante.

Altura efetiva das edificações m www.uff.br 16 6,8 Altura média das edificações.

ESPAÇO CONSTRUÍDO

CESTA DE INDICADORES 

INDICADOR UNIDADE / FATOR FONTE DOS DADOS VALOR PESO OBSERVAÇÃO

Indice de Stress Térmico (ITS) INDICE www.uff.br 75 8,2

Modelo biofísico que leva em conta a taxa de metabolismo, 
diferentes vestimentas e a taxa de sudação. Este modelo 

descreve o mecanismo de troca entre o corpo e o ambiente, 
a partir do qual o stress térmico total do mesmo (metabólico 

e ambiental) pode ser calculado.

Temperatura Fisiológica 
Equivalente (PET)

°C www.uff.br 24 6,5

A Temperatura Fisiológica Equivalente (PET - Physiological 
Equivalent Temperature) é um índice para cálculo do 

conforto térmico, adaptado às condições externas, que 
considera não só a temperatura, umidade e vento, mas 
também a temperatura radiante média e  baseado na 
equação de equilíbrio térmico humano em estado de 

uniformidade (MAYER & HÖPPE, 1987).

Índice de Noguchi e Givoni INDICE www.uff.br 5 6,7

Conforto em áreas externas para o indivíduo, envolvendo 
dados de temperatura do ar, radiação solar e velocidade do 

vento, dados que variam conforme as características do 
espaço aberto (GIVONI & NOGUCHI, 2000).

AMBIENTE HUMANO
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A última categoria de análise apresentada na figura 23 a seguir é a Percepção 

de Bem-estar e para a sua caracterização foram selecionados 02 (dois) indicadores: 

 
Figura 23: Indicadores – Percepção de Bem-Estar. 

 
Fonte: Autor, 2019 

 

Deve-se destacar que para o ensaio apresentado, os estudos que não puderam 

ser identificados até a data de realização desta pesquisa foram inseridos como fonte 

dos dados o endereço eletrônico da Universidade Federal Fluminense – UFF 

(www.uff.br). Os valores arbitrados no ensaio foram estipulados sem precisão, porém, 

possuindo uma coerência entre valores possíveis de serem obtidos. Igualmente, os 

pesos estabelecidos foram arbitrados sem a intenção de serem precisos, mas sim, de 

demonstrar sua importância na proposta, pois serão posteriormente, determinados 

com base em modelos matemáticos específicos. Assim, após a seleção dos 

indicadores, foi possível demonstrar sua influência através da elaboração de um 

gráfico do tipo “radar” apresentado no gráfico 01 a seguir: 

 
 

Gráfico 01: Influência dos Indicadores no parâmetro. 

Fonte: Autor, 2019 
 

INDICADOR UNIDADE / FATOR FONTE DOS DADOS VALOR PESO OBSERVAÇÃO
Satisfação dos indivíduos % www.uff.br 40 8,4 Sensação Térmica Real - Voto médio predito (PMV)

Pertencimento % www.uff.br 30 7,5

Modelo comportamental que leva em consideração a 
retenção dos moradores da localidade, bem como a taxa de 
atratividade de indivíduos não residentes, em seus horários 

livres.
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Sobre a concepção do Gráfico de Radar, Filho e Rocchi (2008) elucidam que 

este é constituído por polígonos triangulares que devem ser aglutinados, ao redor de 

um ponto central, o que fez com que alguns estudiosos o chamassem de Gráfico da 

Teia de Aranha. Assim, o Gráfico de Radar é defendido por possuir bastante clareza 

bem como por ser útil quando centralizado em torno do que a literatura chama de 

Círculo de Eventos. Dessa forma, o seu raio (que a proposta adotou uma medida 

padrão igual a 2), precisa ser dividido em triângulos isósceles inscritos, cada um 

representando um objetivo proposto ou para o caso, um indicador. Torna-se 

necessário, cada vez mais, a realização de relatórios mais claros e objetivos, assim, 

muito tem se investido para elaborar e desenvolver novos instrumentos gerenciais de 

fácil visualização e interpretação, sendo este o contexto de ação do Gráfico de Radar. 

 

Em seguida, a proposta apresenta o Gráfico 02 que pode ser visualizado a 

seguir, contendo a sua série histórica para que se possa fazer um acompanhamento 

direto da evolução dos valores do parâmetro ao longo do tempo: 
 

 

Gráfico 02: Série histórica do parâmetro 

 
Fonte: Autor, 2019 

 

 

 

Em sua parte final, a proposta traz informações contendo a legislação 

atualmente em vigor e a sua relação com políticas de outras esferas governamentais, 

além das informações complementares como: o responsável pela elaboração do 
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parâmetro, e equipe de execução, a última atualização e por fim, indica a periodicidade 

que a atualização deve ser realizada (Figura 24). 

 
 

Figura 24: Legislação e informações complementares. 

 
Fonte: Autor, 2019 

 

 

Desta forma, a proposta completa contendo todas as partes apresentadas 

encontra-se na figura 25 a seguir: 
 

Legislação Municipal

Convenções e acordos 
Internacionais

Responsável UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE- UFF

Equipe de Elaboração ROBERTO BRESSAN NACIF

Ultima Atualização JULHO / 2019

Periodicidade de 
Atualização BIANUAL

Convenção Sobre Diversidade Biológica – CDB;
Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (CQNUMC);
The International Tropical Timber Organization (ITTO);
Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO).

Zona de Preservação Paisagística e Ambiental 1 - Decreto 35507/2012; Sítio declarado Patrimônio Mundial na categoria Paisagem Cultural 
UNESCO - Zona de Amortecimento do Sítio

Decreto n° 6.063/2007, (Regulamenta, no âmbito federal, dispositivos da Lei no 11.284, de 2 de março de 2006, que dispõe sobre a gestão de 
florestas públicas para a produção sustentável, e dá outras providências).

Políticas Públicas 
Nacionais

Macrozona de Ocupação Controlada - Plano Diretor LC111/2011;
Zona Residencial 3: Decreto 322/1976;
RESOLUÇÃO SMU Nº 12 DE 09 DE OUTUBRO DE 2018: Regulamenta a tramitação de processos cujos imóveis estejam inseridos no Sítio Rio 
Patrimônio Mundial declarado pela UNESCO e na sua Zona de Amortecimento.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LEGISLAÇÃO E RELAÇÃO COM POLÍTICAS EM OUTRAS ESFERAS



 
Figura 25: Proposta – Parâmetro Urbanístico – Taxa de Área Verde. 

 
Fonte: Autor, 2019 

Logradouro: Rua Tonelero

Início do Trecho: Praça Cardeal Arcoverde

Fim do Trecho: Rua Marechal Mascarenhas de Moraes

Bairro: Copacabana Cidade/Estado: Rio de Janeiro / RJ

Denominação: Taxa de Área Verde UNIDADE / 
FATOR %

Descrição:

Relevância: VALOR 40
Escala de Abrangência: Mesoclima

INDICADOR UNIDADE / FATOR FONTE DOS DADOS VALOR PESO OBSERVAÇÃO

Temperatura Ambiente °C www.inpe.br 31 8,8 Temperatura média do ar anual, considerando as ilhas de calor.

Radiação Solar Incidente w/m2 www.inpe.br 1300 6,2
Radiação solar refletida pelo solo e pelo entorno (ondas curtas e 

longas).

Velocidade do ar m/s http://www.inmet.gov.br 3,5 6,5
Trajetórias locais de vento para  determinar corredores de vento que 
devem permanecer desobstruídos para a melhoria das condições de 

conforto.

Sombreamento m2 www.uff.br 850 6,2 Sombreamento causado pelas edificações.

Umidade % http://clima1.cptec.inpe.br/monitorame
ntobrasil/pt

22 5,8 Umidade relativa do ar.

Telhados e Fachadas Verdes m2 www.uff.br 300 7,3
Total de metros quadrados de área verde  de telhados e fachadas por 

habitante.

Indice de qualidade do ar µg/m3 http://meioambiente.cptec.inpe.br 55 3,4 Concentração de CO e partículas totais em suspensão (PTS).

Especularidade m2 www.uff.br 8700 4,8 Superfícies espelhadas em detrimento de opacas em fachadas.

Áreas Verdes no entorno m2 http://sigfloresta.rio.rj.gov.br/ 1850 7,2
Total de metros quadrados de área verde por habitante. A 

Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda um mínimo de 12 
m² de área verde por habitante.

Altura efetiva das edificações m www.uff.br 16 6,8 Altura média das edificações.

INDICADOR UNIDADE / FATOR FONTE DOS DADOS VALOR PESO OBSERVAÇÃO

Indice de Stress Térmico (ITS) INDICE www.uff.br 75 8,2

Modelo biofísico que leva em conta a taxa de metabolismo, diferentes 
vestimentas e a taxa de sudação. Este modelo descreve o mecanismo 
de troca entre o corpo e o ambiente, a partir do qual o stress térmico 

total do mesmo (metabólico e ambiental) pode ser calculado.

Temperatura Fisiológica 
Equivalente (PET) °C www.uff.br 24 6,5

A Temperatura Fisiológica Equivalente (PET - Physiological Equivalent 
Temperature) é um índice para cálculo do conforto térmico, adaptado 
às condições externas, que considera não só a temperatura, umidade 

e vento, mas também a temperatura radiante média e  baseado na 
equação de equilíbrio térmico humano em estado de uniformidade 

(MAYER & HÖPPE, 1987).

Índice de Noguchi e Givoni INDICE www.uff.br 5 6,7

Conforto em áreas externas para o indivíduo, envolvendo dados de 
temperatura do ar, radiação solar e velocidade do vento, dados que 

variam conforme as características do espaço aberto (GIVONI & 
NOGUCHI, 2000).

INDICADOR UNIDADE / FATOR FONTE DOS DADOS VALOR PESO OBSERVAÇÃO

Satisfação dos indivíduos % www.uff.br 40 8,4 Sensação Térmica Real - Voto médio predito (PMV)

Pertencimento % www.uff.br 30 7,5
Modelo comportamental que leva em consideração a retenção dos 

moradores da localidade, bem como a taxa de atratividade de 
indivíduos não residentes, em seus horários livres.

Legislação Municipal

Convenções e acordos 
Internacionais

Responsável UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE- UFF

Equipe de Elaboração ROBERTO BRESSAN NACIF

Ultima Atualização JULHO / 2019

Periodicidade de Atualização BIANUAL

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VISUALIZAÇÃO DA INFLUÊNCIA DOS INDICADORES E SÉRIE HISTÓRICA

ESPAÇO CONSTRUÍDO

PARÂMETRO URBANÍSTICO

AMBIENTE HUMANO

PERCEPÇÃO DE BEM-ESTAR

CESTA DE INDICADORES 

LEGISLAÇÃO E RELAÇÃO COM POLÍTICAS EM OUTRAS ESFERAS

Institui o limite mínimo de áreas verdes a serem consideradas em edificações residenciais e comerciais.

As áreas verdes urbanas são consideradas como o conjunto de áreas intraurbanas que apresentam cobertura 
vegetal, arbórea (nativa e introduzida), arbustiva ou rasteira (gramíneas) e que contribuem de modo significativo para 
a qualidade de vida e o conforto ambiental nas cidades. 

Convenção Sobre Diversidade Biológica – CDB;
Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (CQNUMC);
The International Tropical Timber Organization (ITTO);
Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO).

Zona de Preservação Paisagística e Ambiental 1 - Decreto 35507/2012; Sítio declarado Patrimônio Mundial na categoria Paisagem Cultural UNESCO - Zona de Amortecimento do Sítio
Patrimônio Mundial - Setor C

Decreto n° 6.063/2007, (Regulamenta, no âmbito federal, dispositivos da Lei no 11.284, de 2 de março de 2006, que dispõe sobre a gestão de florestas públicas para a produção sustentável, e dá outras 
providências).

Políticas Públicas Nacionais

Macrozona de Ocupação Controlada - Plano Diretor LC111/2011;
Zona Residencial 3: Decreto 322/1976;
RESOLUÇÃO SMU Nº 12 DE 09 DE OUTUBRO DE 2018: Regulamenta a tramitação de processos cujos imóveis estejam inseridos no Sítio Rio Patrimônio Mundial declarado pela UNESCO e na sua Zona de 
Amortecimento.
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Assim, a Figura 25 apresentada pretende ilustrar a ideia central desse trabalho 

que é a de apresentar uma metodologia de estudo para os parâmetros urbanísticos 

que considere as relações físicas e subjetivas com o bem-estar humano, entendendo 

que é fundamental dar transparência às bases conceituais que conduziram à 

proposta. Conforme discutido na introdução do trabalho, sabe-se que a racionalização 

numérica no uso dos indicadores não resolverá por si só a esteira de conflitos urbanos, 

mas certamente contribuirá para o clareamento quanto aos porquês das decisões, 

ajudando na elaboração do processo democrático de confecção das propostas legais



 

 
6. CONCLUSÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES 
 

Algumas considerações devem ser feitas para a conclusão do presente 

trabalho. A primeira delas é sobre sua delimitação. Devido ao prazo e a enorme 

abrangência do tema escolhido, a pesquisa não pôde incluir os estudos que dão 

suporte aos indicadores, sendo estes tratados como objeto de futuras investigações. 

Assim, a estrutura do trabalho se iniciou com uma introdução que trouxe a motivação 

para a pesquisa, os questionamentos adotados como linhas de investigação a serem 

perseguidas, a hipótese que orientou os trabalhos como sendo a desconexão entre 

os parâmetros urbanísticos atualmente utilizados e o bem-estar a qual foram 

destinados a produzir, e finalmente o objetivo principal do trabalho que se pautou em 

iluminar a necessidade de uma compreensão mais profunda desta relação, com vistas 

a necessidade da aproximação do conhecimento prático historicamente acumulado 

com um instrumental teórico elaborado, contribuindo para que a administração pública 

possa se relacionar em um nível além do pragmático. 

 

O capitulo 01 teve como objetivos revelar conceitos de bem estar e felicidade 

oriundos da psicologia, identificar como tais conceitos são trazidos e utilizados na 

produção do espaço construído e de uma forma inicial relacionar a questão do conforto 

ambiental e da qualidade de vida nos centros urbanos com a crise do paradigma da 

racionalidade científica, que acentua a visão mecânica e inorgânica da ciência, da 

tecnologia e dos métodos de produção industriais. O capítulo se encerrou com a 

apresentação dos elementos constitutivos da teoria econômica de bem-estar proposta 

por Amartya Sen, denominada “capability approach”, base da criação no índice de 

desenvolvimento humano (IDH), o principal indicador de bem-estar apresentado nos 

relatórios anuais do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e 

amplamente utilizado. Destacou-se a forma de contribuição da arquitetura e do 

urbanismo para o bem-estar e a felicidade: o conforto ambiental. 

 

Em seguida, o capítulo 02 trouxe, a partir de um recorte no Plano Agache, a 

utilização da Cidade do Rio de Janeiro como exemplo da forma do surgimento de uma 

inscrição histórica dos parâmetros urbanísticos, trazendo à tona, sua história 

sedimentada como o rastro do processo pelo qual a gestão pública concebeu seus 
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parâmetros. Pela maneira como os fatos foram colocados, o capítulo apresentou certa 

tendência do conceito a identificar-se com o que foi construído e, nesta aproximação, 

começar a revelar sua insuficiência para alcançar a especificidade e complexidade 

dos anseios atuais da sociedade.  

 

O capítulo seguinte objetivou a apresentação de como os parâmetros 

urbanísticos representam a elevação efetiva do abstrato no concreto. Revelou a 

dinâmica do capital para criar um ambiente seguro e com regras estabelecidas se 

apropriando dos parâmetros e do pensamento ao qual eles foram baseados. Assim, o 

poder estatal materializado na forma de criação dos parâmetros torna-se um braço 

técnico de validação e aceitação de regras que foram desenvolvidas desde o 

pensamento, passando pelo plano diretor e por toda a legislação vigente. Assim, o 

capítulo refletiu sobre as seguintes questões: O capital precisa de colocar regras no 

jogo, para criar seu ambiente para a reprodução do capital? Existem regras mínimas 

para dar ao gestor o poder decisório? É possível identificar um momento que o capital 

se apropria dos parâmetros? O Plano diretor e toda a legislação são a materialização 

dessa apropriação? Existe ilusão da participação popular?  

 

Após a reflexão sobre tais questionamentos, o quarto capítulo possuiu o 

objetivo de percorrer o conforto ambiental em suas três formas principais: térmico, 

acústico e lumínico, de forma a identificar sua história, seus estudos técnicos e sua 

discussão atual, que servirão de base para a sustentação dos indicadores. Para tanto, 

foram criadas as 03 (três) categorias de análise da pesquisa: o espaço construído, o 

ambiente humano e a percepção de bem-estar. 

 

Após os estudos sobre conforto ambiental, o capitulo 05 teve como objetivo, 

seguir em direção ao detalhamento, permitindo a identificação dos fatores de conforto 

térmico que oferecem suporte e que são a fonte para a formulação de indicadores 

com a consequente construção dos parâmetros urbanísticos, permitindo assim, serem 

aplicados em diferentes paisagens urbanas e vislumbrando a promoção de novas 

formas e modelos de pensar e propor o planejamento e o desenho das cidades.  

 

A partir da identificação dos estudos técnicos, o capítulo final foi desenvolvido 

através da conceituação de indicador, da sua influência sobre os parâmetros e na 
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escolha de um parâmetro urbanístico para a realização de um ensaio sobre uma 

proposta de elaboração do parâmetro selecionado. 

 

Assim, após todo o caminho percorrido com grande satisfação, os trabalhos 

continuarão através do recém criado Grupo de Conforto Ambiental Urbano – 

GCAU/UERJ vinculado ao Laboratório de Tecnologia, Arquitetura, Urbanismo e 

Engenharia – LABTAUE, na Faculdade de Engenharia da Universidade do Estado do 

Rio de Janeiro – UERJ, para que possam ser realizados os ensaios técnicos e a 

elaboração dos estudos específicos que darão suporte aos indicadores e aos 

parâmetros urbanísticos a serem considerados no futuro. 

 

Desta forma, em uma sociedade tão desigual como a brasileira, poder contribuir 

com subsídios técnicos que possam ser utilizados em arenas de discussão sobre o 

planejamento urbano, auxiliando no equilíbrio de forças desiguais é sem dúvida uma 

grande motivação.  
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