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RESUMO

Esta dissertação apresenta uma avaliação crítica da Lei 14.459 de 03
de julho de 2007, verificando a viabilidade da implantação de equipamentos
solares para aquecimento de água em áreas urbanas verticalizadas e
adensadas na Cidade de São Paulo.
Foram pesquisadas e analisadas as legislações para a implementação de
coletores solares, nas mais diferentes instâncias governamentais em todo
país, em paralelo também foram levantadas e analisadas as legislações
pertinentes pela organização e ordenação da cidade, PDE – Plano Diretor
Estratégico, a lei de uso e ocupação da cidade – Zoneamento e o Código de
Obras do Município de São Paulo.
Nestas legislações foram analisadas as questões relacionadas à energia solar
para aquecimento de água, retratando que o uso desse tipo de energia é
favorecida pelo nível de radiação solar recebida no país ao longo do ano.
Neste trabalho, foi analisada uma determinada área da Cidade de São Paulo,
onde o nível de adensamento é elevado e como as suas características
físicas mudam ao longo do tempo. Também foi verificada a viabilidade da
implementação de sistemas de aquecimento de água, por energia solar, em
regiões com características críticas, obedecendo a legislação existente.
Foram realizados levantamentos fotográficos em diferentes horários para
verificar potenciais áreas, que apesar de atenderem a legislação em vigor,
apresentam complicações ou inviabilidade para implementar o sistema de
aquecimento de água por energia solar.
Buscou-se com esse levantamento, verificar a possibilidade futura da eficácia
do uso da energia solar ao longo do tempo, em uma determinada região
urbanizada da Cidade de São Paulo. Esses levantamentos foram feitos de
cálculos para implementação do sistema de aquecimento de água por energia
solar em um edifício existente, aplicando-se a metodologia disponível pela lei,
averiguando e analisando-se as interferências de sombreamento geradas
pelas diversas variáveis urbanísticas do entorno.
Com as análises realizadas em campo, no escritório e o cálculo da
contribuição da fração solar em cinco pontos da área estudada, constatou-se
a real necessidade de promover alguns adendos à lei de zoneamento,
relacionando e vinculando a TO (Taxa de Ocupação), o CA (Coeficiente de
Aproveitamento) e os recuos mínimos com o gabarito proposto em projeto.
A finalidade é de garantir o tempo mínimo de radiação solar direta nas
coberturas do entorno e possíveis áreas para implementar as placas solares.
Também estabeleceu-se uma rotina no processo projetual, que auxilia na
verificação da viabilidade da energia solar, dentro dos parâmetros
estabelecidos pela legislação.

Palavras-chave: aquecimento solar; legislação em áreas adensadas; dinâmica
da cidade.

ABSTRACT

This study presents a critical evaluation of the Law 14,459 of July 03,
2007, verifying the feasibility of solar equipment usage for water heating in
vertical and dense urban areas in São Paulo city.
Legislations related to implementation of solar collectors were studied and
analyzed covering different governmental level around the country. In addition,
pertaining legislations were also raised and analyzed by the city organization
and urban regulation – Strategic Management Plan, SMP- the City Usage and
Occupation Law, and Zone; and Buildings Code of the city of São Paulo.
In these legislations, questions regarding solar energy for water heating were
analyzed reporting that the use of this type of energy is favored by the amount
of solar radiation in the country over the year.
In this study, a specific area of São Paulo city was analyzed, where density
level is high and how its physical characteristics have changed with time. Also,
the viability of the implementation of water heating systems was verified,
through solar energy in regions with critical characteristics, according to the
existing legislation.
Photographic mappings in different times of the day were carried out to verify
potential areas that, despite they follow today’s legislation, it shows some kind
of problem or unfeasibility to implement the water heating system using solar
energy.
This study was to verify efficiency of the solar energy, now and in the future, in
a specific urban region of the city of São Paulo.
Calculations for the implementation of the water heating system using solar
energy were made in some existing buildings, applying the methodology
described in the object law. It was verified and analyzed the actual
interferences when implementing this type of system in areas with diverse
urban variables surrounding it.
With the analyses carried out at the site, in the office and the calculation of the
contribution of the solar fraction in five points of the studied area, it was
evidenced the real necessity to promote some amendments to the zones city,
considering and bonding OR (occupation rate), UC (usage coefficient) and
minimum backlash using the city hall’s pre-defined construction plans. The
purpose was to guarantee the minimum time of direct solar radiation on the
roofs of the surrounding area, and possible areas to implement the solar
collectors. Also, a routine for design process was established which helps to
verify the feasibility of solar energy according to the legislation parameters.

Keywords: solar heating; solar collector, legislation ; dense areas; dynamics of
the city.
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1

INTRODUÇÃO
O desenvolvimento de qualquer cidade requer investimento na

geração de energia para garantir o consumo constante, sem que haja déficit,
assim pode-se verificar nas pesquisas feitas nos relatórios da Eletrobrás
(2008) que o crescimento está diretamente ligado ao investimento com a
geração de energia.
A preocupação com a diversificação das fontes geradoras, com a
intenção de valorizar as fontes renováveis, que apresentam baixo impacto
ambiental na sua geração, é uma realidade mundial, também retratada no
Brasil.
A geração de energia elétrica no Brasil tem crescido a uma taxa
média anual de 4,2% ao longo dos últimos 25 anos. Durante esse tempo, ela
sempre foi dominada pelas hidrelétricas, responsáveis por mais de 80% do
total gerado no País. No setor residencial a eletricidade é a fonte de energia
predominantemente utilizada para o aquecimento de água (CENTRAIS
ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A., 2008).
Através das análises, realizadas pela Eletrobrás (2008), verificou-se
que desde a década de 80, o plano energético já apresentava um elevado
grau de saturação, em relação à demanda crescente de energia em todo o
país, o que veio culminar na crise energética de junho de 2001 até fevereiro
de 2002, quando houve a insuficiência de produção e

planos de

racionamento que mobilizou o país inteiro.
A tabela 1 a seguir, apresenta o consumo de energia elétrica e
verifica-se que entre 2001 e 2002 ocorreu uma retração no consumo de
energia em todos os setores; residencial, comercial, e industrial, devido às
condições climáticas que provocaram uma longa estiagem e resultaram em
insuficiência no fornecimento de energia oriunda de fontes hidrelétricas.
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Tabela 1 - Consumo de energia elétrica por classe (em MWh/mês) no Município de
São Paulo
Consumo de Energia Elétrica por Classe (em MWh/mês) no Municipio de São Paulo
Municipio de São Paulo Residencial
Industrial Comercio e Serviço
1980
4.205.840
5.622.949
2.528.496n.d.
1991
6.660.323
6.609.150
4.168.965n.d.
2000
9.305.555
5.237.438
10.287.972
2001
7.700.579
4.203.977
9.354.769
2002
7.500.952
4.038.081
9.407.138
2003
7.805.405
4.107.595
10.029.569
2004
8.175.559
4.275.239
10.117.187
2005
8.612.702
4.208.730
10.384.481
2006
9.189.637
4.195.049
10.806.341
Fonte: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A (2008)

Rural

4.132
3.951
3.403
3.969
4.549
4.104

De acordo com o levantamento do consumo energético nas edificações
do setor residencial (ELETROBRÁS, 2008), constatou-se que o aquecimento
de água apresenta grande consumo. O gráfico 1, apresenta o consumo
elétrico por setores, levantado pela Eletrobrás (2008) com os percentuais de
consumo em diferentes equipamentos e aparelhos dentro de uma edificação.

Gráfico 1 - Consumo final na carga residencial
Fonte: Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (2008)

No gráfico apresentado, está indicado o consumo de ar condicionado
que não retrata o perfil em termos nacionais, mas um consumo residencial de
âmbito regional. Porém, pode-se considerar que apresenta a percentagem
correta do consumo do chuveiro no consumo global de uma residência da
Cidade de São Paulo.
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Na tabela 2, em uma pesquisa realizada pela Eletrobrás (2008),
evidencia-se o uso de chuveiro e a quantidade de pessoas que usam esse
equipamento, mostrando que o maior percentual fica entre a classe de consumo
200 kWh/mês variando de 2 a 4 usuários do equipamento.
Tabela 2 – Percentual de chuveiros usados por número de pessoas
Número de pessoas que usam chuveiro

0a2
0 a 200
Classe de
consumo
(kWh/mês)

201 a
300
>300

Total

Casos
%

Casos
%
Casos
%
Casos
%

3a4

5a6

>7

NS/NR

615
43,2%
167
38,7%
224
53,2%

606
42,6%
177
41,1%
132
31,4%

132
9,3%
61
14,2%
39
9,3%

32
2,2%
61
1,9%
6
1,4%

38
2,7%
18
4,2%
20
4,8%

1006
44,2%

915
40,2%

232
10,2%

46
2,0%

76
3,3%

Total de
chuveiro
1423
100,0%
431
100,0%
421
100,0%
2275
100,0%

Nota: Percentual calculado em relação ao total de chuveiros.

Fonte: Centrais Elétricas Brasileiras S.A (2008)

Correlacionando-se os dados da tabela 2

e o gráfico 1, pode-se

verificar que o chuveiro elétrico é um equipamento de grande relevância no
consumo energético, pois mostra que aproximadamente 40% da população
usa chuveiro elétrico e este representa 24% do consumo final.
A utilização da energia solar em substituição à elétrica, para
aquecimento de água, é uma medida que pode minimizar o consumo de
energia gerada pelas hidrelétricas, visto que a escolha da energia solar é uma
alternativa cada vez mais viável e utilizada pela sociedade. Diversificar as
fontes geradoras em centros urbanos é uma alternativa para aliviar a demanda
sobre a fonte geradora de modo que permita às cidades se desenvolverem e
crescerem.
Para Silva (2006), o potencial energético por parte das hidrelétricas
nas regiões sul e sudeste do país encontra-se praticamente esgotado, já que
são as regiões que mais consomem energia, face ao crescimento demográfico
das mesmas. Para que essas regiões continuem se desenvolvendo faz se
necessário investir em outras fontes alternativas para suprir a demanda
crescente dessas regiões e aliviar o setor hidrelétrico de geração de energia.

17

Conforme análise realizada pelas Eletrobrás (2008), observa-se que,
desde

1980, existe uma saturação no plano energético do país, onde a

demanda de energia não pára de crescer e a crise energética de 2001, com
os apagões demonstrou a fragilidade desse setor, assim surgiram os planos
de racionamento no setor energético que mobilizou todo o país, como já foi
retratado anteriormente.
As

hidrelétricas

estão

com

suas

capacidades

praticamente

comprometidas com a demanda existente, o que torna necessário buscar
outros

recursos

energéticos

que

possibilitem

o

crescimento

e

o

desenvolvimento do país ou que organize a redistribuição desses recursos,
aliviando a demanda de energia proveniente de hidrelétricas.
Os municípios de maior concentração urbana demandam mais
energia e por isso há necessidade de uma política que favoreça a diminuição
da demanda de energia fornecida pelas hidrelétricas. A tabela 3, a seguir,
apresenta o índice de consumo de energia nas residências e no âmbito geral,
dos 15 municípios do Estado de São Paulo, que mais consomem energia.
Tabela 3 – Os quinze municípios do Estado de São Paulo que mais consomem
energia elétrica

Fonte: Adaptado de Anuário Estatístico de Energia Elétrica, ARSESP (2009)

A Cidade de São Paulo, como muitas outras cidades de outros
Estados iniciaram, após a crise energética de 2001, estudos que culminaram
em leis, projetos de leis e programas de incentivo, com a intenção

de

diversificar fontes energéticas que não gerem impacto ambiental nem social.
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A Lei no14.459 (SÃO PAULO, 2007) descreve a necessidade e a
escolha da utilização da energia solar como fonte de energia para substituir
total ou parcialmente o aquecimento de água por eletricidade, de modo a
aliviar a demanda da energia fornecida pelas hidrelétricas. Segundo o MME
(2008), 84,3% do potencial hidrelétrico já está sendo utilizado, demonstrando a
necessidade da diversidade de fontes energéticas.
Com o surgimento da referida lei, faz se necessário realizar novos
estudos e análises envolvendo energia solar na cidade, realizados na ultima
década, os quais, em sua grande maioria foram realizados sem considerar a
contextualização urbana, direcionando os estudos e resultados para uma
análise pontual, dentro da ótica do objeto. Como observa-se em Rispoli
(2001), o estudo da energia solar fica restrita na edificação, não sendo
consideradas as

diferenças topográficas e as diferenças de gabarito nas

edificações, gerando interferências no local de estudo.
Ressalta-se que em uma mesma cidade, devido à variação da
morfologia, bem como das configurações urbanísticas de ocupação do solo, a
instalação de coletores solares exige um estudo minucioso para que haja a
maximização de seu desempenho. Caso não sejam consideradas estas
variações na instalação de coletores, provavelmente os resultados podem ser
divergentes

quanto

aos

desempenhos

esperados

dos

mesmos,

até

inviabilizando a implementação do sistema de aquecimento de água por
energia solar.
Observando-se estas particularidades, é importante avaliar a
instalação de coletores solares em relação ao entorno próximo considerado,
não somente o momento da instalação em si, mas também a possibilidade de
alteração do entorno no que se refere à ocupação dos lotes vizinhos, que por
ventura venham afetar o desempenho do coletor no futuro.
Assim, a avaliação dos condicionantes relativos à legislação da
obrigação da adoção do uso de energia solar e a devida compatibilização à lei
de uso e ocupação do solo é muito importante, principalmente na Cidade de
São Paulo, que apresenta uma grande dinâmica de alteração do perfil urbano,
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o que pode significar a viabilização ou inviabilização do uso de coletor solar
para aquecimento de água ao longo dos anos.
A Cidade de São Paulo, por estar incluída em uma região metropolitana
e, conseqüentemente grande consumidora de energia, é o cenário de estudo
deste trabalho, onde a regulamentação da Lei no14.459 (São Paulo, 2007)
que estabelece a implementação de coletor solar, para aquecimento de água
em novas edificações residenciais, com mais de três banheiros e pré
disposição para a implementação em edificações novas com o número de
banheiros inferior a três.
A verificação da compatibilização do Plano Diretor Estratégico - Lei no
13.430 (SÃO PAULO,2002) e da lei de parcelamento do solo e ocupação - Lei
no 13.885 (SÃO PAULO, 2004), que determinam e estabelecem critérios para
a ordenação e desenvolvimento da cidade, com a Lei no 14.459 (SÃO
PAULO, 2007), se faz necessária , principalmente em um contexto urbano
existente e dinâmico, onde existem inúmeras variáveis para analisar, e que
seguem regras distintas dentro da legislação, sobre o mesmo objeto.
Este trabalho se concentra na análise da Lei no 14.459 (SÃO PAULO,
2007), quando aplicada em uma determinada área da Cidade de São Paulo,
que apresenta uma dinâmica de crescimento urbano permitida pela lei de
parcelamento do solo e ocupação e o Plano Diretor Estratégico, que pode
afetar, num futuro próximo, o desempenho dos coletores solares.
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2

OBJETIVO
O objetivo principal deste trabalho é a análise da aplicação da Lei

Municipal de São Paulo no 14.459 de 03 de Julho de 2007, que determina a
obrigatoriedade da previsão de instalação de sistemas de aquecimento de
água, por meio de energia solar, nas categorias residencial e não residencial,
considerando a metodologia proposta na lei e seus condicionantes
relação à legislação

em

de uso e ocupação do solo e no Plano Diretor

Estratégico da Cidade de São Paulo.
O objetivo secundário é identificar os fatores condicionantes à lei, e
que permitam melhorias ou adaptações na lei. Estes fatores são identificados
por meio da aplicação da metodologia em uma ilha de estudo da zona oeste
da Cidade de São Paulo.
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3

MÉTODO DE TRABALHO
Para o desenvolvimento deste trabalho foi realizado o levantamento

bibliográfico relativo à legislações correlatas com o meio urbano e a lei
específica sobre o uso de coletores solares e sua aplicação em uma região
definida da Cidade de São Paulo.
Para efeito de análise das implicações oriundas da Lei no 14.459
(SÃO PAULO, 2007), foi feito um estudo de uma região da cidade com a
finalidade de levantar os condicionantes que influenciam na utilização de
coletores solares na Cidade de São Paulo. Portanto foram desenvolvidas as
seguintes atividades:
•

Revisão bibliográfica em livros, dissertações, sites e legislações,
sobre fontes e consumo de energia
Realizou-se

uma

pesquisa

bibliográfica

englobando

diversas

literaturas sobre aquecimento solar abordando aquecimento de água,
consultas em dissertações de mestrado e teses de doutorado que abordam o
tema.
Paralelamente verificaram-se as leis que consolidaram a cidade e as
que vêm modificando a cidade ao longo do tempo (PDE, LUOS, zoneamento).
•

Estudo da Lei no 14.459 (SÃO PAULO, 2007) e respectivo decreto no
49.148 (SÃO PAULO, 2008) para implantar o sistema de aquecimento
de água por energia solar
Foi feita análise da aplicação da Lei no 14.459 (SÃO PAULO, 2007) e

do decreto no 49.148 (SÃO PAULO, 2008), para identificar a sua aplicação
em uma localidade através de projetos hipotéticos.
•

Definição da ilha de estudo
Foi definida uma área dentro da Cidade de São Paulo, sobre a qual se

pudesse retratar, de forma prática, as interferências e os problemas da
aplicação da obrigatoriedade estipulada pela lei, em centros urbanos
consolidados e de elevado índice de verticalização e adensamento.
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A
variáveis

geometria urbana foi estabelecida como uma das principais
associadas

à performance energética de

uma

edificação,

influenciando a disponibilidade de radiação solar no seu entorno, como um
dos componentes de estudo. Analisando-se sua aplicabilidade.
A área de estudo já foi objeto de pesquisa entre 1998 a 2001, onde
foi avaliada a “Qualidade ambiental nos espaços livres de áreas verticalizadas
da Cidade de São Paulo” (MORENO, 2001).
Buscou-se através da ferramenta “google earth”, disponível na
internet, identificar os pontos que possibilitassem averiguar as relações da
Lei no 14.459 (SÃO PAULO, 2007)

com a lei de parcelamento do solo

vinculada ao plano diretor estratégico do município, e os potenciais pontos de
implementação de sistemas de aquecimento de água por energia solar nas
edificações.
• Levantamento da ilha de estudo
Com os pontos escolhidos previamente e com o auxílio da ferramenta
disponível no “google earth”, estabeleceu-se uma rotina de visita ao local em
diferentes horários para uma verificação preliminar no que se refere às
condições de sombreamento e volume dos edifícios.
Confirmada a escolha dos pontos a serem analisados, foram
retratados nos horários de maior relevância de radiação solar, às 9:00h e às
15:00h, horários definidos pelo decreto para estudo e para viabilizar a
implementação do sistema por energia solar, tendo o cuidado de se obter o
mesmo ângulo para registrar as fotos.
Após o levantamento fotográfico foram realizados estudos em campo
com um equipamento e no escritório com a trajetória aparente do Sol. O
equipamento denominado espelho do céu, desenvolvido por Moreno (2001),
possibilita de forma rápida, verificar edificações do entorno do local, em
análise,

que

promovam

sombreamento

nas

áreas

destinadas

à

implementação de placas coletoras. Também foram realizadas leituras da
trajetória aparente do sol, de cada uma das localidades de estudo, através de
cortes da edificação com seu entorno nas direções Leste-Oeste e Norte–Sul,

23

verificando o potencial da cobertura da edificação para a referida
implementação.
•

Previsão da área de coletor solar para a demanda de água quente
O cálculo de demanda de água quente foi realizado conforme o

Anexo da Lei no14.459 (SÃO PAULO, 2007), pelo qual estima-se a
quantidade de área de coletor, assim pode-se numa primeira análise
descartar o uso caso a área disponível seja inferior a área necessária para
os

coletores;

ou prosseguir com

a leitura das

interferências

com

sombreamento incidente, provocado pelas edificações do entorno.
O levantamento dos imóveis, na ilha de estudo, possibilitou avaliar
as consolidações urbanas vizinhas, as quais auxiliaram em uma pré-análise
da disponibilidade de insolação para a adoção ou não do coletor solar para
aquecimento de água exemplificando algumas implicações da aplicação da
Lei no 14.459 (SÃO PAULO, 2007) naquela região da cidade.
•

Análise
A análise dos resultados teve o objetivo de verificar a aplicabilidade

da Lei no 14.459 (SÃO PAULO, 2007) num meio urbano de grande
adensamento, identificando paralelos com a referida lei e as demais que
regem e direcionam as vertentes de crescimento da cidade, nos seus
diferentes aspectos de escala.
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4

LEGISLAÇÕES PERTINENTES À INSTALAÇÃO DE AQUECEDORES

SOLARES EM EDIFICAÇÕES
No Brasil a partir da crise energética de 2001, o governo nas
diferentes esferas governamentais iniciou uma campanha para incentivar o
uso da energia solar, através de leis, projetos de lei, programas de incentivos,
demonstrando a preocupação que existe com a geração de energia.
Na Cidade de São Paulo a principal lei, referente ao uso da energia
solar, é a Lei no 14.459 (SÃO PAULO, 2007), a qual determina o uso de
energia solar para aquecimento de água. Conforme citado anteriormente, o
chuveiro elétrico consome 24% do total da energia, assim esta lei vem com o
intuito de diluir o consumo de energia em diferentes fontes energéticas,
evitando possíveis crises futuras.
A seguir demonstra-se um breve histórico da trajetória das leis com
enfoque na energia solar, desde sua origem até as aplicações atuais.
4.1

Obrigatoriedade de instalação de aquecedores solares em edificações
A obrigatoriedade da instalação de aquecedores solares em

edificações não é uma idéia nova. Desde 1980, Israel adotou a
obrigatoriedade do uso da energia solar para aquecimento de água , segundo
a Ben Gurion University (2009).
Desde então muitos países e cidades, principalmente na Europa,
vêem adotando esse tipo de política, como solução necessária.
No Brasil encontram-se leis que buscam implementar a fonte de
energia solar como solução de apoio ao consumo de energia em algumas
metrópoles, alguma das quais estão apresentadas no ítem a seguir.
4.2

Leis implementadas para os usos de energia solar
Várias leis foram implementadas no Brasil, com base no apelo

ecológico, preservação do meio ambiente e, ao mesmo tempo, a necessidade
de mais investimento em energia para o desenvolvimento do país.
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Existem leis de caráter municipal, estadual e federal envolvendo o
uso da energia solar mostrando que o uso deste tipo de fonte energética se
faz necessário nos dias atuais.
As tabelas 4 a 9 apresentam um levantamento das leis e dos
programas aprovados, ou em tramitação no Brasil e algumas leis do exterior,
que servem para mostrar o quanto se tem feito em favor do uso de energia
solar.

Tabela 4 – Levantamento das leis municipais e estaduais aprovadas
Instância

Estado/ Cidade

Lei ou decreto nº

Municipal

São Paulo/SP

Lei no 14.459
2007

São Paulo/SP

Decreto no
de 2008

Peruíbe/SP

Lei n 2883 de 2007

Juiz de Fora/MG

Lei n 31 de 2006

São Paulo

Lei n 326 de 2007

Rio de Janeiro

Lei n 5184 de 2008

Estadual

Fonte: Cidades Solares (2008)

Título
de

Dispõe sobre a instalação de
sistema de aquecimento de água
por energia solar nas novas
edificações do Município de São
Paulo.

49.148

Regulamenta a Lei 14459 –
Aquecimento de água por
energia solar.

o

Dispõe sobre a instalação de
sistema de aquecimento solar de
água em edificações públicas ou
privadas
e
dá
outras
providências.

o

Dispõe sobre a implantação e
instalação
de
aquecedores
solares e/ou gás natural nas
residências, hospitais, escolas e
creches.

o

Dispõe sobre a instalação de
sistema de aquecimento de água
por energia solar em edificações
de natureza pública, no âmbito
do Estado de São Paulo.

o

Dispõe sobre a instalação de
aquecimento solar de água em
prédios públicos no Estado do Rio
de Janeiro.
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Tabela 5 – Levantamento dos programas de incentivo
o

Estado

Cidade

Lei n

São Paulo

Assis

Lei no
2007

0097

de

Dispõe sobre a criação no âmbito do
município de Assis do programa de
incentivos ao uso de energia solar
nas edificações urbanas e dá outras
providências.

Avaré

Lei no
2008

0963

de

Dispõe sobre a criação no âmbito do
Município da Estância Turística de
Avaré do programa de incentivos ao
uso
de
energia
solar
nas
edificações.

Porto Alegre

Lei no 04117 de
2006

Institui o programa de incentivos ao
uso de energia solar nas edificações
com o objetivo de promover medidas
necessárias ao fomento do uso e ao
desenvolvimento tecnológico de
sistemas de aproveitamento de
energia solar.

Rio Grande
do Sul

Título

Fonte: Cidades Solares (2008)

Tabela 6 – Levantamento dos projetos de lei em âmbito municipal
Município

Projeto de Lei nº

Americana/SP

Projeto de Lei nº
168 de 2005

Obriga a instalação
edificações.

Araçatuba/SP

Projeto de Lei
090 de 2007

nº

Dispõe sobre a instalação
de equipamentos
coletores de energia solar em novas edificações e
dá outras providências.

Araraquara/SP

Projeto de Lei
0072 de 2007

nº

Dispõe sobre a instalação
de sistemas de
aquecimento de água por energia solar nas novas
edificações do Município de Araraquara e dá outras
providências.

Campinas/SP

Projeto de Lei nº
complementar
7
de 2007

Projeto de Lei Complementar - Dispõe sobre a
instalação de sistemas de aquecimento de água
por energia solar nas novas edificações do
município.

Franca/SP

Projeto de lei
009 de 2007

nº

Dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de
sistemas de aquecimento de água por energia solar
nas novas edificações do município.

Piracicaba/SP

Projeto de lei
278 de 2006

nº

Dispõe sobre a criação no âmbito do município de
Piracicaba do programa de incentivos ao uso de
energia solar nas edificações urbanas.

Fontes: Cidades Solares (2008)

Título
de aquecedor solar em
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Tabela 6 – Continuação
São José dos
Campos/SP

Projeto de lei
39 de 2006

nº

Institui o programa de Incentivos ao uso de energia
solar nas edificações com objetivo de promover
medidas necessárias ao fomento do uso e ao
desenvolvimento tecnológico de sistemas de
aproveitamento de energia solar.

Rio de
Janeiro/RJ

Projeto de lei nº
1221 de 2007

Dispõe sobre a instalação de sistemas de
aquecimento de água por energia solar nas
edificações do Município do Rio de Janeiro, em
atendimento ao disposto no art. 461, inciso VI, da
lei.

Belo
Horizonte/MG

Projeto de lei
1390 de 2007

nº

Dispõe sobre a instalação
de sistemas de
aquecimento de água por energia solar nas novas
edificações do município.

Ponte Nova/MG

Projeto de lei nº 1
de 2007

Estabelece a obrigatoriedade de instalação de
equipamentos coletores de energia solar em novas
construções e dá outras providências.

Uberaba/MG

Projeto de lei
354 de 2007

nº

Dispõe sobre a instalação de sistemas de
aquecimento de água por energia solar nas
edificações do Município de Uberaba.

Campo
Grande/MT

Projeto de lei nº
6260 de 2007

Institui o programa de incentivos uso de energia
solar nas edificações do Município de Campo
Grande.

Curitiba/PR

Projeto de lei nº
05-00236 de 2006

Institui o âmbito do Município de Curitiba o
programa de incentivos ao uso de energia solar
nas edificações urbanas.

Curitiba/PR

Projeto de lei nº
05-00245 de 2007

Institui a política municipal de combate ao
aquecimento global e às mudanças climáticas,
torna obrigatório o uso de sistemas e
procedimentos que visam a eficiência energética
dos imóveis, cria incentivos e dá outras
providências.

Fontes: Cidades Solares (2008)
Tabela 7 – Levantamento dos projetos de lei em âmbito estadual
o

Estado

Lei n

Ceará

projeto de lei nº 375 de
2007

Institui a política estadual de incentivo ao
aproveitamento da energia solar e dá outras
providencias.

Ceará

projeto de indicação nº
16 de 2008

Estabelece incentivos à geração de energia a
partir de fonte solar no Estado do Ceará.

Fonte: Cidades Solares (2008)

Título
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Tabela 8– Levantamento dos projetos de lei em âmbito federal
Projeto de lei no

Título

Projeto de lei nº 478330 de
2007

Cria a obrigatoriedade de utilização como fonte
subsidiária de energia, sistema de aquecimento solar de
água em imóveis, financiados com recursos do SBPE,
FGTS, FAT e OGU- orçamento geral da união e dá outras
providências.

Projeto de lei nº 1563 de 2007

Dispõe sobre fontes renováveis de energia, com o
objetivo de promover a universalização, a geração
distribuída e a racionalização energética, e altera a Lei
10438, de 26 de abril de 2002, para modificar o Proinfa e
aumentar a participação de fontes alternativas na matriz
energética nacional.

Fonte: Cidades Solares (2008)
Tabela 9 – Levantamento dos projetos de lei no exterior
País

Projeto de lei no

Israel

projeto de lei nº de 1983

Dispõe sobre obrigatoriedade da instalação de
coletores energéticos solares em todas as
edificações.

Alemanha

projeto de lei de 21 de
julho de 2004

Dispõe sobre a prioridade no uso de energias
renováveis passando a ser obrigatória a
utilização e fornecimento destas pelas
concessionárias.

Título

Fontes: Energy Information Administration ( 2009)

Como se observa nas tabelas apresentadas, tanto as leis, projetos de
lei e programas de incentivos são recentes no Brasil, visto que datam de 2006
e 2008.
No exterior os programas já são um pouco mais antigos, datando de
1983 e 2004, respectivamente Israel e Alemanha, mostrando que esta
preocupação já ocupa há algum tempo as agendas desses países.
A crise energética no Brasil, ocorrida em 2001 e a demanda crescente
do uso de energia, mobilizou o governo para uma solução rápida com o
cuidado de não agredir o meio ambiente, assim promovendo leis, projetos de
leis e programas de incentivos.
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Na esteira das leis de uso da energia solar, a Cidade de São Paulo,
através da sua câmara municipal criou uma lei, a Lei no 14.459 (SÃO PAULO,
2007) cujo teor está descrito com detalhes no próximo item.
4.3

A Lei no 14.459 no Município de São Paulo
A Lei no 14.459 (SÃO PAULO, 2007) vem complementar a Lei no

11.228

(SÃO

PAULO,

1992),

o

Código

de

Obras

e

Edificações

especificamente no item 9.3.5 que trata das instalações prediais.
Segundo a Lei no 14.459 (SÃO PAULO, 2007) as novas edificações
deverão ser providas de instalações destinadas a receber sistema de
aquecimento de água por meio da energia solar.
Um estudo mais detalhado da lei se faz necessário para averiguar as
exigências necessárias para a aplicação em projetos de edificações, nos mais
diferentes contextos urbanos existentes dentro da Cidade de São Paulo.
Assim, para entendimento da implementação da lei considerando
seus diversos artigos e anexos

apresenta-se um resumo comentado do

conteúdo da Lei no 14.459 (SÃO PAULO, 2007) :
- os três primeiros artigos relatam a obrigatoriedade da instalação de
sistema de aquecimento de água por meio de aproveitamento da energia
solar, nas novas edificações destinadas às categorias de uso residencial e
não residencial, especificando as categorias de comércio, serviço e
industriais, que fazem parte da obrigatoriedade. Porém não expõe os
parâmetros e condicionantes de como ocorre a implementação desse sistema
nas novas edificações.
- o artigo 4o relata a obrigatoriedade da instalação do sistema solar
para toda edificação, nova ou não, isolada ou agrupada que contemple a
construção de piscina de água aquecida, mas não se aplica às piscinas
aquecidas já existentes, porém não exige nenhum documento que prove se a
piscina já era aquecida anteriormente à lei.
- o artigo 5o dispõe que nas novas edificações residenciais que
possuam até três banheiros por unidade habitacional é obrigatório prever na
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instalação hidráulica, as prumadas e rede de distribuição que permita futura
instalação do reservatório térmico e das placas coletoras de energia solar.
- o artigo 6o relata sobre as futuras normas de implementação de
energia solar a ser definido para as novas edificações destinadas a
habitações de interesse social – HIS.
- o artigo 7o dispõe que o certificado de conclusão ou auto de
regularização da edificação fica vinculado ao cumprimento das exigências
desta lei anexada ao código de obras do Município de São Paulo.
- o artigo 8o especifica que o sistema e equipamento destinados ao
aquecimento da água por energia solar deverão ser dimensionados para
atender, no mínimo, 40% de toda demanda anual de energia necessária para
aquecimento de água sanitária e a água de piscinas, de acordo com a
metodologia descrita no anexo da lei. Os parâmetros e metodologias do
anexo referido são apresentados, mas não há explicações de como se
chegou no valor mínimo necessário de 40 %, para viabilizar o uso do sistema
por energia solar, nem da origem da metodologia para calcular e dimensionar
o sistema.
- o artigo 9o define o banheiro como o aposento dotado de bacia
sanitária, possuindo ou não, em suas instalações, aquecimento de água
sanitária, por toda e qualquer fonte de energia. Este artigo estabelece um
critério onde não se faz necessário o uso de energia, levantando
questionamentos e por conseqüência fragilizando a lei.
- o artigo 10o apesar das áreas de projeção dos equipamentos,
constituídos pelas placas coletoras e reservatórios térmicos não serem
computáveis para efeito de cálculo do coeficiente de aproveitamento básico e
máximo, previsto na legislação de parcelamento, uso e ocupação do solo, não
faz nenhuma menção com relação a outros pontos, de exigência pelo
município, como área mínima de permeabilidade podendo gerar conflito nas
áreas disponíveis para a implementação do sistema solar de aquecimento de
água.
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- o artigo 11o desobriga o uso do sistema de aquecimento de água, por
energia solar, de toda edificação para a qual seja tecnicamente inviável se
alcançar 40% da demanda anual de energia necessária.
- os artigos finais (12o a 15o) relatam as condições de publicação e
vigência da lei.
Apresentados os artigos contidos na lei, pode-se identificar algumas
questões que permitem interpretações divergentes ou conflitantes na sua
aplicação, como a seguir:
- artigo 5 o dispõe que em habitações com até três banheiros deve se
prever na instalação hidráulica, as prumadas e rede de distribuição de água
quente. Porém, não garante que o proprietário venha instalar o equipamento
no momento da construção.
- artigo 8 o dispõe sobre os parâmetros e metodologias para viabilizar o
sistema. Porém não faz menção da origem dos valores reguladores e
fórmulas estabelecidas, ficando dúvidas com relação a real eficiência que se
tem com a implementação desse sistema.
- artigo 9 o define banheiro, para efeito de parâmetros de aplicação do
sistema de aquecimento de água solar, todo ambiente provido de bacia
sanitária, mesmo este não necessitando de aquecimento, acarretando um
parâmetro, no caso o banheiro, que não necessita de água quente, ser
determinante para sua aplicação ou não do sistema solar.
- artigo 10 o afirma que as áreas destinadas para o conjunto do sistema
solar não são computáveis para efeito de cálculo do coeficiente de
aproveitamento básico e máximo previstos na lei de parcelamento do solo e
ocupação do município. Aparentemente apresenta uma boa alternativa, mas
pode gerar conflitos em alguns projetos onde áreas que seriam para o uso de
lazer, jardim e permeabilidade serão ocupados por sistemas e equipamentos
solares, onde se deve verificar o real ganho do uso do sistema.
- artigo 11

o

dispõe da não obrigatoriedade do uso de sistema solar

para aquecimento, nas edificações que não alcancem 40% da demanda anual
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de energia para aquecimento de água. Apesar deste artigo definir 40%, existe
na metodologia parâmetros que podem variar, possibilitando resultados para
o “não uso” e ficando também à margem dos órgãos fiscalizadores
inviabilizando o projeto de aquecimento solar de água.
Do resumo comentado observa-se que foram identificados pontos na lei
que geram interpretações conflitantes e que de início geram a necessidade de
suplementos esclarecedores ou norteadores que auxiliem na implementação
da lei.
A seguir apresenta-se uma análise detalhada do Decreto no 49.148
(SÃO PAULO, 2008)

que estabelece

as condições específicas que

o

regulamentam a Lei n 14.459 (SÃO PAULO, 2007).
4.3.1 Decreto no 49.148 de 21 de janeiro de 2008
Este decreto regulamenta a Lei no 14.459 (SÃO PAULO, 2007) e
especifica no seu primeiro artigo, requisitos técnicos que não estavam bem
definidos na Lei no 14.459 (SÃO PAULO, 2007), e que estão conceituados a
seguir:
Nos parágrafos iniciais:
- a instalação e sistema de aquecimento de água por energia solar
deverá ser projetada e executada conforme as Normas Técnicas oficiais
vigentes, considerando os aspectos de concepção, dimensionamento, arranjo
hidráulico, especificação de componentes, instalação e manutenção, onde o
fluído de transporte é a água.
- o sistema de aquecimento de água por energia solar é composto por
coletor solar, reservatório térmico, aquecimento auxiliar, acessórios e suas
interligações hidráulicas que funcionam por circulação natural ou forçada.
Nos artigos:
- os artigos 2o e 3o do decreto contemplam o mesmo conteúdo que os
artigos correspondentes na Lei no 14.459.
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- o artigo 4o dispõe sobre a obrigatoriedade da instalação e sistema de
aquecimento de água por energia solar em edificações que incluam piscina de
água aquecida, acrescentando parâmetros técnicos que a Lei no 14.459 não
contemplava. Para os fins do decreto, consideram-se piscinas todos os
reservatórios de água para finalidades de lazer, terapêuticas e de práticas
esportivas, com capacidade superior a 5m3 (cinco metros cúbicos). O sistema
de aquecimento de água por energia solar específico para a piscina é
composto por coletor solar, aquecimento auxiliar, acessório e suas
interligações hidráulicas que funcionem por circulação natural ou forçada. O
disposto neste artigo aplica-se somente às piscinas, novas ou existentes, que
venham a receber um sistema de aquecimento.
- o artigo 5o do decreto especifica que nas edificações de uso
residencial com quatro ou mais banheiros, por unidade habitacional, deve ser
instalado o sistema de aquecimento solar completo.
- o artigo 6o deste decreto contempla o mesmo do artigo 5o da Lei no
14.459, fazendo menção da execução de toda infra-estrutura em edificações
destinadas ao uso residencial que possuam até três banheiros, para futura
instalação de reservatório térmico e das placas coletoras de energia solar.
- o artigo 7o do decreto equivale ao artigo 8o da Lei no 14.459 com a
aplicação da exigência de cumprimento do sistema de aquecimento de água
por energia solar.
- o artigo 8o do decreto equivale ao artigo 10o da Lei no 14.459, que
dispõe sobre a somatória da área de projeção que não serão computadas
para efeito de cálculo do coeficiente de aproveitamento, prevista pela
Legislação de parcelamento, uso e ocupação do solo do município.
- o artigo 9o do decreto define o que será exigido pela Prefeitura para
obtenção do alvará de execução e aprovação, onde deve constar a nota
técnica declarando o atendimento à lei e ao decreto nas peças gráficas bem
como a indicação da implementação e dimensões dos equipamentos a serem
instalados (altura para efeito de gabarito, largura e inclinação).
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- o artigo 10o do decreto define a relação de documentos que serão
exigidos para a obtenção de licenças perante a prefeitura, dentre os
documentos deverá constar declaração por parte do técnico responsável pela
obra atestando o atendimento das disposições previstas na Lei no 14.459 e
neste decreto.
- o artigo 11o define que em qualquer das hipóteses a que se referem
os artigos 9o e 10o, deverá ser apresentada pelo responsável técnico da obra,
a respectiva ART (Anotação de Responsabilidade Técnica), do sistema de
aquecimento solar projetado e instalado.
- o artigo 12o do decreto se assemelha ao artigo 11o da lei, porém
aprofundando e estabelecendo critérios para se comprovar tecnicamente a
inviabilidade da implementação do sistema solar em uma edificação.
Este artigo do decreto define um roteiro a ser seguido que subsidie um
parecer

técnico,

acompanhado

de

estudos

técnicos

conclusivos

da

inviabilidade do sistema solar, que deve ser apresentada à prefeitura no
momento da solicitação das licenças. Estes devem considerar o uso da
melhor tecnologia disponível, seguindo as recomendações técnicas do
INMETRO e das normas técnicas vigentes. O parecer técnico deve ser
acompanhado por uma ART (Anotação de Responsabilidade Técnica)
específica para o referido estudo de viabilidade ou inviabilidade, onde todo
pedido de licença deve ser solicitado junto a prefeitura.
Neste artigo estabelecem-se os critérios técnicos que determinam os
parâmetros mínimos de redução da fração solar para a implementação do
aquecimento de água por energia solar. Caso não sejam atingidos deixa de
existir a obrigatoriedade do uso do sistema.
O parecer técnico deve considerar a seguinte metodologia para avaliar
a inviabilidade do emprego do sistema de aquecimento de água por energia
solar:
I – Sombreamento do local
II – Sombreamento parcial
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III – Impedimentos da Lei de Uso e Ocupação do Solo e
do Plano Diretor Estratégico do município.
No caso I, do sombreamento do local de implementação do sistema de
aquecimento de água por energia solar, quer seja uma nova edificação ou
uma já existente, seja 100% sombreada, impedindo a insolação direta sobre
as placas coletoras, independente da área disponível para instalá-las.
Para o caso II, o sombreamento parcial é obtido por meio da aplicação
de carta solar sobre a planta do sítio, onde será implantado o sistema de
aquecimento de água por energia solar, em uma edificação nova ou já
existente, e avaliar na área destinada a instalação dos coletores as
condições de sombreamento em uma data e três horários específicos (6 de
abril nos horários 9:00h, 12:00h e 15:00h), de modo que se possa quantificar
o percentual de área sombreada, que indicará a viabilidade plena de
implantação do sistema de aquecimento de água por energia solar, ou a
implementação com ajustes na área de coleta, ou ainda a inviabilidade desse
tipo de sistema.
O fluxograma 1, a seguir, apresenta esquematicamente como este
artigo do decreto estabelece o método para avaliar o sombreamento.

Fluxograma 1 – Metodologia para verificação da viabilidade do sistema de
aquecimento de água por energia solar
Fonte: Elaborado pelo autor.
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No caso III, fica dependente de análises derivativas da aplicação da
legislação de uso e ocupação do solo

juntamente com o Plano Diretor

Estratégico do Município, para que evidenciem a impossibilidade do uso do
sistema de aquecimento solar.
O artigo 13o especifica que será editado um decreto exclusivo para
habitações de interesse social.
Os artigos 14o e 15o relatam as condições de publicação e vigência do
decreto.
Assim, o Decreto nº 49.148 (SÃO PAULO, 2008) definiu e estabeleceu
os parâmetros que estavam sem explicação, permitindo, em hipótese, que se
possa aplicar a Lei nº 14.459 (SÃO PAULO, 2007) sem que haja
interpretações ou situações de dúvidas para implementação dos sistemas de
aquecimento solar de água nas novas edificações na Cidade de São Paulo.
Dessa maneira, doravante neste trabalho se refere apenas ao Decreto
nº 49.148 (SÃO PAULO, 2008), visto ser o instrumento regulamentador da
aplicação da Lei nº 14.459 (SÃO PAULO, 2007).
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5

LEGISLAÇÕES ORDENADORAS DO ESPAÇO URBANO
A presente seção apresenta um breve histórico das legislações

ordenadoras do Município de São Paulo.
Também trata do PDE (Plano Diretor Estratégico) e LUOS ( Lei de
Uso e Ocupação do Solo e CO (Código de Obras do Município) o qual sofreu
mudanças em função da Lei no 14.459 (SÃO PAULO, 2007). Legislações que
ordenam e podem afetar direta ou indiretamente as condições do espaço
urbano e consequentemente as condições de instalação dos sistemas de
aquecimento solar de água.
5.1

Breve histórico
Com a promulgação da Lei n° 10.257 (BRASIL, 2001), que estabelece

ao “Estatuto das Cidades”, uma série de instrumentos e mecanismos, que
possibilitem às cidades uma nova forma de gestão e planejamento urbano,
serem introduzidos no direito urbanístico brasileiro. Os municípios que
pretendem utilizar tais mecanismos e instrumentos devem, portanto, adaptar
seus planos diretores às disposições dessa lei.
São Paulo foi a primeira cidade brasileira a aprovar um plano diretor
adaptado ao estatuto da cidade (PMSP, 2008). Dois anos após a aprovação
do plano, Lei nº 13.430 (SÃO PAULO, 2002), foi também aprovado o
zoneamento da cidade pela Lei nº 13.885 (SÃO PAULO, 2004). Segundo as
diretrizes fixadas, de acordo com o artigo 30 da Constituição Federal, incisos
I, II e VIII (CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 1988), o objetivo do zoneamento em
uma cidade é promover o adequado ordenamento territorial.
A lei de zoneamento deve ser um instrumento que promova o pleno
desenvolvimento das funções sociais da cidade, garantindo o bem-estar de
seus habitantes e o cumprimento da função social do solo urbano, de acordo
com os critérios e instrumentos estabelecidos no seu plano diretor.
Tecnicamente, a lei de uso e ocupação do solo ou lei de zoneamento deve
definir o potencial de ocupação de cada área da cidade e as funções
compatíveis com o caráter de área e das sedes dos distritos (PMSP, 2008).

38

A partir da década de 60, os ideais modernistas passaram a ditar
regras e a infra-estrutura foi ampliada, principalmente no sistema viário da
cidade que dividiu entre ruas e avenidas, os caminhos abertos desde o século
XVII, bem como prédios altos passaram a ocupar os lotes. (VILLAÇA, 2005)
Em 1964 foram elaborados os primeiros planos diretores urbanos e
metropolitanos e oficializada a Lei n° 7.805 (SÃO PAULO, 1972) – Lei de
Zoneamento (Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo). Um dos aspectos
dessa lei que mais contribuiu para incrementar a altura dos edifícios foi
justamente a regulamentação da taxa de ocupação (TO), que anteriormente
era livre e isenta de legislação e passou a ser da ordem de 50% do terreno,
obrigando o recuo em todas as divisas do lote, exceto para os subsolos.
(VILLAÇA, 2005)
Desse modo, o que não fosse ocupado na área livre do terreno
poderia ser acrescentado na altura do edifício. Quando aplicado, conforme o
artigo 24 da Lei de Zoneamento, permitiu um incremento no coeficiente de
aproveitamento (CA), liberando um espaço livre no lote.
O que pode apresentar-se como vantagem no aspecto espaço livre
transforma-se num grave inconveniente quanto à sombra gerada pela altura
do edifício que, no presente estudo, é o principal empecilho para a
previsibilidade no uso da energia solar como alternativa energética renovável
(VILLAÇA, 2005).
Em 2001, implementou-se o Plano Diretor, segundo a Prefeitura de
São Paulo, que apresentou como principal alteração o uso social das
edificações, criando as ZEIS (Zona Especial de Interesse Social), com o
direito de preempção, que significa a preferência de compra por parte do
Estado ou por outorga onerosa. Esse direito permite ao proprietário vender o
direito construtivo pertinente à determinada área.
Pressupõe-se que uma legislação urbana defina, oriente e comande
o crescimento da cidade, determinando as áreas de expansão, as densidades
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e consiga adequar as relações espaciais entre as diversas atividades, entre
os vários usos.
Conforme Moreno (2001), estudos mais aprofundados de Taralli
(1997), Souza (1994) e Macedo (1995), demonstraram que na Cidade de São
Paulo isso não ocorre. Ainda segundo os autores a legislação, na maioria das
vezes, vem oficializar situações já consolidadas devido ao crescimento rápido,
como ocorre com loteamentos irregulares, ou através da iniciativa privada que
se antecipa, estabelecendo padrões mais elaborados de apropriação do
território, como ocorreram nos casos dos empreendimentos da Companhia
City1 e seus bairros jardins.
Macedo (1995) comenta, que o resultado formal da cidade sobre o
território ocorre em conseqüência das relações entre o Estado (Leis), o
Capital (impulsionador do mercado imobiliário) e a Sociedade (consumo,
cultura de massas e luta de classes).
Devido ao Estado ser o representante e a sociedade por se omitir ou
por obter vantagens junto ao capital, sempre foi freqüente que a legislação
também se omita ou atenda aos interesses financeiros. Pode-se encontrar em
Moreno (2001), uma opinião de que a lei de zoneamento, aparentemente não
contribui para a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos, versando pouco
sobre a qualidade de habitabilidade e configuração do espaço urbano,
atendo-se às especificações funcionais de uso do solo, desprezando
estruturas consolidadas pela população, como os bairros, e ao próprio sítio
urbano”.
Para Souza (1994) são considerados quatro períodos da evolução da
legislação edilícia paulistana, mostrando uma cronologia das alterações
urbanísticas que dividiram em partes as mudanças urbanísticas da Cidade de
São Paulo, conforme segue:
•

o primeiro período vai de 1500 até 1934, em termos urbanísticos as
legislações
1

se

caracterizavam

por

intervenções

pontuais,

Companhia City: Empresa de empreendimentos imobiliários que criou os Bairros Pacaembú, Lapa,
Pinheiros, e outros.
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regulamentando traçados de ruas e alinhamentos, o código de
posturas e padrão municipal datado de 1886 que, por sua vez, não
possuía nenhuma preocupação com os aspectos relacionados com o
crescimento e desenvolvimento da cidade.
•

segundo período de 1935 a 1955, onde o aspecto urbanístico desse
período se destacou pela legislação dos bairros de elite. Surgem os
primeiros edifícios residenciais em Higienópolis, alterações no sistema
viário, com alargamentos, prolongamentos e abertura de novas vias.

•

terceiro período de 1956 a 1972, com a Lei no 4805 (SÃO PAULO,
1955), que foi a primeira tentativa de implantar um zoneamento de uso
por toda cidade. Essa lei não delimita ou define as áreas, mas
conceitua as zonas em estritamente residencial, predominantemente
residencial, mista e fabris.

•

o quarto período de 1973 a 2000, onde a legislação urbana
apresentava um maior rigor no controle da verticalização. A Lei de
zoneamento de 1972 dividiu a cidade em oito zonas, seguindo as
tendências das regiões existentes. Segundo Souza (1994), essa lei de
zoneamento datada de 1972 é a primeira que, além de abranger toda a
cidade, trata de maneira integrada as normas para o uso do solo, lotes
e sua ocupação preocupando-se ainda com a expansão das áreas
edificadas. O processo que perdura por todo período de maior pico de
urbanização da cidade, localizando inúmeras áreas em diferentes
locais, tem um elevado índice de verticalização e adensamento,
proporcionado

pela

especulação

imobiliária

e

o

descaso

de

fiscalização. Ao longo da década de 70, a lei vai sendo mutilada,
passando por uma série de modificações.
Em 2004 foi estabelecida a atualização da lei de uso e ocupação do
solo, Lei no 13.885 (SÃO PAULO, 2004) – A atualização da Lei de
zoneamento, tinha a intenção de organizar e readequar o desenvolvimento da
cidade com as necessidades e particularidades de cada região.
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As leis vão sendo modificadas e adequadas ao longo do tempo
conforme as necessidades e ocorrências existentes e de acordo com a
dinâmica da cidade.
5.2

Plano Diretor Estratégico
Segundo a prefeitura de São Paulo (PMSP, 2008) o plano diretor é o

instrumento básico, estratégico e global de gestão urbana, que orienta a
realização das ações públicas e privadas na esfera municipal. Abrange a
totalidade do território do município e estabelece diretrizes e ações para a
transformação positiva da cidade, por meio das políticas de desenvolvimento
urbano e inserção regional; política urbanística e ambiental; e política
econômica e social.
Com base nos princípios do Estatuto das Cidades (BRASIL, 2001), o
Plano Diretor Estratégico pode propiciar o pleno desenvolvimento da função
social da cidade e da propriedade urbana, através do adequado ordenamento
territorial.
Assim na Cidade de São Paulo (PMSP, 2008) em consonância com
as diretrizes estabelecidas no PDE, foi elaborada a lei de parcelamento, uso e
ocupação do solo, da lei de zoneamento, para promover a equilibrada
distribuição de habitações e atividades econômicas no município, a proteção
do patrimônio ambiental natural e construído, e a hierarquização do sistema
viário da cidade.
A nova legislação Lei no 13.885 (SÃO PAULO, 2004) entrou em vigor
numa configuração urbana consolidada que apresentou um alto grau de
verticalização e uma urbanização de alta densidade demográfica.
Apesar da legislação controlar e diminuir as interferências que
ocorrem no desenvolvimento urbano com intenção de especulação imobiliária,
há na própria lei, vinculada ao plano diretor, possibilidades de suplantar as
restrições, como por exemplo, através da “outorga onerosa”, permitindo
ampliar o coeficiente de aproveitamento pagando-se uma taxa pela ampliação
do mesmo.
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5.2.1

Os Planos Diretores como indutores do adensamento urbano
Segundo Villaça (2005), o ambiente urbano retrata as relações sócio-

econômicas de uma sociedade, a qual, ao longo do tempo, está sempre em
transformação. A configuração de uma cidade ocorre em duas instâncias:
geral, que é a coletiva e urbanística (traçado urbano, transportes, outros) e a
particular, que é a edificação (casas, prédios e etc.).
A configuração de um centro urbano, considerando as instâncias
particulares, pode ser afetada se não houver um estudo prévio, que atenda às
legislações pertinentes, pois pode provocar situações, às quais, se
implementadas, ocasionam interferências indesejadas no entorno do objeto
construído.
A lei de uso e ocupação do solo, Lei nº 13.885 (SÃO PAULO, 2004)
determina as regras com relação ao gabarito, mas não define a adequação da
topografia no âmbito urbano e a interferência de uma edificação com relação
a outra. Também, não prevê a evolução urbana, que pode causar prejuízo na
qualidade ambiental das edificações integrantes e da área de envoltória,
conforme observa-se na figura 1, a seguir.

Figura 1 – Sombreamento e o perfil topográfico
Fonte: Elaborado pelo autor
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A configuração do traçado urbano e a escolha adequada de
implantação da edificação na topografia do local como mostra a figura 2, pode
representar o bom ou mau rendimento de coletores solares dependendo da
orientação geográfica, do gabarito da edificação e distanciamento lateral dos
edifícios do entorno.

Figura 2 – Traçado urbano relacionado com a orientação geográfica
Fonte: Mascaró, (1996)

5.3

Regulamentos e código de obras
Dentre as leis que regulam e assessoram a implementação das

edificações verificam-se duas leis indispensáveis: a lei de uso e ocupação,
conhecida por zoneamento da cidade, e a outra é a lei sobre o código de
obras do município.
5.3.1

Parcelamento do solo, lei de uso e ocupação
Esta lei destina-se a ordenar e conduzir o crescimento e o

desenvolvimento de um município. O processo de desenvolvimento das leis
destinadas ao parcelamento do solo é iniciado no plano diretor do município,
com as macro-regiões, onde são definidas as áreas de interesse para o
crescimento e desenvolvimento do município (PMSP, 2008).
Definidas as grandes áreas é possível desenvolver a lei de
parcelamento conhecida como zoneamento do município. As formas de
controle do uso e ocupação do solo podem adotar técnicas diferentes (índices
ou estoques, densidades construtivas ou demográficas, controle de incômodo
ou segregação de uso). Entretanto nos municípios com planejamentos
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urbanos mais rigorosos, são adotados instrumentos relacionados ao controle
direto das características das edificações, como apresentado a seguir.
Taxa de ocupação (TO) - é a relação percentual entre a projeção da
edificação e a área do terreno, ou seja, ela representa a porcentagem do
terreno sobre o qual há edificação.
A taxa de ocupação não está diretamente ligada ao número de
pavimentos da edificação. Na realidade, se os pavimentos superiores
estiverem contidos dentro dos limites do pavimento térreo, o número de
pavimentos não fará diferença nenhuma na TO. Se, ao contrário, um ou mais
pavimentos tiverem elementos que se projetam para fora, então a TO será
alterada.
O coeficiente de aproveitamento (CA) é um número que, multiplicado
pela área do lote, indica a quantidade máxima de metros quadrados que
podem ser construídos em um lote, somando-se as áreas de todos os
pavimentos.
5.3.2

Código de obras e edificações do Município de São Paulo
O código de obras e edificações, dispõe sobre os procedimentos

administrativos e as regras gerais e específicas a serem obedecidas no
projeto, licenciamento, execução, manutenção e utilização das obras e
edificações, dentro dos limites dos imóveis no Município de São Paulo,
inclusive os destinados ao funcionamento de órgãos ou serviços públicos,
sem prejuízo do disposto nas legislações estadual e federal pertinentes, no
âmbito de suas respectivas competências (PMSP, 2008).
5.3.3

A Lei no 14.459 de 2007 e o código de obras de São Paulo
A Lei no 14.459 (SÃO PAULO,2007) complementa o Código de Obras

de São Paulo regulamentando a obrigatoriedade do uso de sistemas de
aquecimento de água por meio de energia solar, mas os condicionantes da lei
estão vinculados ao projeto isolado em relação ao seu entorno.
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Apesar do parágrafo 2o do artigo 5o da citada lei, fazer uma referência
de inviabilidade de uso do sistema devido à impossibilidade técnica,
mostrando uma preocupação com possíveis interferências externas, a lei está
basicamente direcionada para o empreendimento em si.
Pode se constatar que há uma falta de correlação entre as
legislações ordenadoras do crescimento urbano com a Lei no 14.459 ( SÃO
PAULO, 2007), pois esta última preocupa-se somente com o aproveitamento
da energia solar para aquecimento de água em edificações sem levar em
conta a possibilidade das alterações do entorno em função das legislações de
ordenamento e parcelamento do solo que estabelecem

diretrizes de

aproveitamento dos mesmos e que permitam a alteração da vizinhança onde
foi implementado o aquecimento solar de água.
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6

A INSOLAÇÃO E SISTEMAS DE APROVEITAMENTO
O Sol como fonte de energia, corresponde a 10.000 vezes o consumo

mundial, fazendo com que esta fonte energética tenha enorme potencial de
utilização por meio de captação e conversão em outras formas de energia
(CRESESB, 2009).
Uma maneira de se utilizar essa energia é para o aquecimento de
água, fazendo com que se dilua a demanda de outras fontes energéticas,
como por exemplo a energia proveniente de hidrelétricas.

6.1

Distribuição da insolação no Brasil
No que se refere à distribuição de incidência de radiação média e

quantidade de horas de insolação, pode-se considerar que o Brasil recebe
uma grande quantidade de energia solar durante o ano, como pode ser
observado nas figuras 3 e 4, que apresentam o mapa de incidência de
radiação solar no país e o mapa de insolação.
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Figura 3 – Radiação solar global diária – Média anual típica (wh/m2 x dia)
Fonte – Atlas de Irradiação Solar no Brasil, 1998, apud AGÊNCIA NACIONAL DE
ENERGIA ELÉTRICA, (2005b, p. 35)

Observando a carta de radiação média do Brasil (Figura 3), constatase uma radiação média para a Cidade de São Paulo de 5.200 Wh/m2 x dia,
indicando um nível intermediário em relação às outras regiões do país,visto
que Belo Horizonte, Goiânia, Brasília e Teresina alcançam 5.900 Wh/m2 x dia,
enquanto no Paraná, Florianópolis e Curitiba recebem radiação média de
4.600 Wh/m2 x dia.
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Figura 4 – Média anual de insolação de área no Brasil
Fonte – Atlas de Irradiação Solar no Brasil, 1998, apud AGÊNCIA NACIONAL DE
ENERGIA ELÉTRICA, (2005b, p. 32)

Observando-se a carta de Insolação média (Figura 4), constata-se
uma insolação média de 7 horas diárias para a Cidade de São Paulo,
indicando um nível intermediário na escala gráfica do mapa, porém apresenta
o segundo maior valor médio alcançado no país, representando um bom
patamar de tempo de insolação.
Estes níveis de radiação e insolação apontam que o uso da energia
solar na Cidade de São Paulo pode ser viável, principalmente para o uso de
aquecimento solar de água, visto que São Paulo situa-se numa região de
clima temperado e o uso de água quente para higiêne é constante ao longo
do ano.
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6.2

Sistemas para aproveitamento da energia solar
A energia solar pode ser convertida em outras formas de energia

como a térmica e a elétrica. A energia elétrica é obtida através de células
solares fotossensíveis que geram eletricidade quando expostas a luz. Tais
dispositivos são chamados de coletores ou módulos fotovoltaicos.
A energia solar é transformada em energia térmica através de
dispositivos que captam a radiação solar. A esses dispositivos dá-se o nome
de “coletores solares”. Os coletores solares são classificados conforme a
temperatura obtida, e podem ser de baixa, média e alta concentração. (SILVA,
2006)
O sistema solar de aquecimento de água, pode ser de baixa
concentração, portanto suscetível a disponibilidade sazonal de insolação,
exigindo um reservatório para acumular a água aquecida para uso posterior.
(SILVA, 2006)
Assim, o sistema solar de aquecimento de água típico para uso
residencial é do tipo de acumulação e é constituído basicamente do coletor
solar, do reservatório térmico e das tubulações de distribuição de água quente
na edificação.
Face à ampla diversidade de sistemas de aproveitamento da energia
solar, descreve-se a seguir o sistema mais indicado para ser utilizado nas
edificações abrangidas pela Lei no 14.459 (SÃO PAULO, 2007).
6.2.1

Coletor solar plano para residência
O sistema tem como princípio o aquecimento da água numa caixa

coletora que capta a energia da radiação solar incidente e aquece a água que
passa em uma serpentina no seu interior. Por meio de uma tubulação a água
aquecida é levada a um reservatório pelo princípio de termossifão ou por
bombeamento. O princípio de termossifão é a movimentação de um líquido
que ocorre por diferença de densidade, onde o fluído menos denso flutua
sobre o mais denso. (SILVA, 2006)
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Os coletores solares planos são os mais conhecidos e empregados
na utilização de energia solar. São equipamentos que transformam a energia
solar em energia térmica e geralmente são usados no aquecimento de água
para residências. A figura 5, apresenta um sistema de coletor plano.

Figura 5 - Esquema de sistema solar por termossifão
Fonte: Soletrol Aquecedores Solares de Água, (2008)

A Lei no 14.459 (SÃO PAULO, 2007) no parágrafo único do seu
artigo 8o, indica que os sistemas de aquecimento de água por energia solar
(coletores e demais componentes) devem ser etiquetados pelo PBE
(Programa Brasileiro de Etiquetagem) do INMETRO (Instituto Nacional de
Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial).
As classificações da etiqueta do PBE para coletores e reservatórios
térmicos estão apresentados nas tabelas 10 e 11 a seguir.
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Tabela 10 – Selo Procel de eficiência energética de coletores solares para orientação
dos consumidores

Fonte: INMETRO, (2008)
Tabela 11 – Selo Procel de eficiência energética de reservatórios térmicos para
orientação dos consumidores

Fonte: INMETRO, (2008)

Na tabela de coletores do INMETRO constam 30 fabricantes, onde
apenas 15 apresentam classificação classe A com o Pme > 77,0 (produção
média mensal de energia específica maior que 77,0 Kwh/mês*m2) e possuem
o selo Procel, os demais fabricantes possuem classificações de etiquetagem
que variam de classe B e classe C, com apenas um fabricante e com a
classificação de seu produto na classe E.
Estas classificações permitem avaliar os componentes do sistema de
aquecimento de água por energia solar em função de suas características de
aplicação e rendimento para que se possa escolher aquele sistema que mais
se enquadra no projeto desejado, podendo em alguns casos viabilizar ou não
o

sistema

de

aquecimento

solar,

dependendo

da

classificação

do

equipamento escolhido. No anexo D, estão as tabelas do site do INMETRO
referentes aos coletores e reservatórios destinados ao sistema de
aquecimento de água por energia solar etiquetados pelo PBE.
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7

DEFINIÇÃO DA ILHA DE ESTUDO
As ilhas de estudo foram identificadas em algumas áreas da Cidade

de São Paulo conforme a classificação de uso e a densidade demográfica da
área, principalmente pelo aproveitamento de estudo realizado por Moreno
(2001), o qual define as áreas adensadas e verticalizadas com estudos de
insolação até 2001.
As ilhas, estudadas por Moreno (2001), encontram-se em quatro
macro-zonas da Cidade de São Paulo, ou seja, Zona Sul, Norte, Leste e
Oeste. Para efeito deste trabalho definiu-se para a análise da aplicação do
Decreto

no

49.148

(SÃO

PAULO,

2008),

a

macro-zona

especificamente a ilha de estudo Perdizes, cujos

Oeste,

detalhes estão

apresentados no item a seguir.
7.1

Ilha de estudo Perdizes
A ilha de estudo “Perdizes” está localizada na zona Oeste, delimitada

pelas ruas Cayowaá, Tavares Bastos, Caraíbas e Desembargador do Vale. A
fotografia 1, apresenta a região de Perdizes com a localização da ilha
destacada em vermelho. A fotografia 2, na sequência, apresenta a imagem
ampliada da ilha de estudo.
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NG

Fotografia 1 – Imagem aérea da região Perdizes
Fonte: google earth (2008)

NG

Fotografia 2 – Detalhe da imagem aérea referente a ilha de estudo
Fonte: google earth (2008)
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Segundo a atual lei de zoneamento, Lei no 13.885 (SÃO PAULO,
2004), a ilha de estudo caracteriza-a como zona mista de alta densidade “b”.
A figura 6, a seguir, apresenta a classificação da ilha de estudo.

NG

ZMb- Zona mista de alta densidade – b
Figura 6 - Legislação atual da área de Perdizes, que pertence a
subprefeitura da Lapa
Fonte: site da prefeitura da Cidade de São Paulo, legislação; acessado em
(fev./2008)

Comparando-se a atual classificação da região, por meio do atual
zoneamento, Lei no 13.885 (SÃO PAULO, 2004) com o antigo zoneamento Lei
no 7085 (SÃO PAULO, 1972) observa-se uma restrição ligeiramente maior em
determinadas áreas em relação ao coeficiente de aproveitamento (CA) e Taxa
de Ocupação (TO), que na antiga legislação de 1972, em vigor até 2004, não
restringia o nível de verticalização como está na nova legislação.
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Apesar da nova legislação limitar a verticalização que existia, ainda
persistem ferramentas legais que podem ultrapassar essas limitações e
proporcionar regiões verticalizadas, como por exemplo a outorga onerosa,
que possibilita aumentar os seus coeficientes desde que se pague para tanto.
7.2

Inspeção da ilha de estudo Perdizes
Realizou-se na ilha de estudo o levantamento de algumas edificações

para verificação das áreas disponíveis para a implantação de coletores, ou
situações com a finalidade de verificar a aplicação do Decreto no 49.148 (SÃO
PAULO, 2008). Para tanto, foram realizadas visitas preliminares à região
abrangida pela ilha de estudo.
Nessas visitas foram identificadas as áreas com sombreamento em
diferentes horários. Esta inspeção “in loco” permitiu levantar o sombreamento
em algumas edificações da região em estudo em três horários (9:00h , 12:00h
e 15:00h), visto que o decreto no 49.148 (SÃO PAULO, 2008) estabelece
esses horários como critérios de verificação do uso de sistema solar no local
analisado.
Nas fotografias 3 a 8, apresentam-se as condições de sombreamento
verificado nas edificações , fato que torna mais difícil a implementação de
coletores solares, por se tratarem de locais sombreados por edificações do
entorno

imediato.

Na

seqüência comenta-se

cada

uma

das

áreas

inspecionadas.
A fotografia 3, a seguir, retrata diferentes áreas, totais ou
parcialmente sombreadas na ilha de estudo, nos períodos da manhã e da
tarde, apontando a interferência do entorno nas edificações.
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05/07/2008 manhã – 9:00h

05/07/2008 tarde - 15:00h

05/07/2008 manhã - 9:00h

Fotografia 3 - Edificações em diferentes pontos da região com sombreamento
total ou parcial
Fonte: Registrado pelo autor (2008)

As interferências com relação ao entorno existente são agravadas
por novas construções de prédios de apartamentos, conforme apresentado na
fotografia 4, a seguir.

10/07/2008

10/07/2008

10/07/2008

Fotografia 4 - Lançamentos residenciais (rua Diana, rua Cayowaá e rua
Caraibas) na região estudada
Fonte: Registrado pelo autor (2008)

Na visita realizada, pôde-se constatar que houve alteração na
insolação incidente em alguns edifícios (fotografias 4 e 5), que foi influenciada
pela dinâmica de crescimento da região que permitiu a construção de
edificações gerando situações de sombreamento sobre as edificações
adjacentes.
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3/07/2007 manhã – 9:00h

15/07/2007 manhã – 9:00h

15/07/2007 manhã – 9:00h

Fotografia 5 - Interferências ocorridas pela geometria urbana existente,
inviabilizam a insolação
Fonte: Registrado pelo autor (2008)

Assim, pode-se constatar que o ordenamento urbano pode
comprometer a qualidade ambiental de uma edificação, pelo cerceamento à
insolação provocada pelo sombreamento de um prédio construído ao lado de
um sobrado ou de uma edificação de porte menor.
7.3

Locais de estudo
Foram escolhidos cinco locais na ilha de estudo, com o auxílio da

ferramenta “google earth”. A fotografia 6, a seguir mostra os locais escolhidos
na ilha de estudo. A partir daí, estabeleceu-se uma rotina de visita ao local em
diferentes horários e retratou-se cada um deles com o auxilio de uma
máquina digital.
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NG

Fotografia 6 – Localização dos locais de estudo
Fonte: google earth (2008)

A seguir estão apresentados os endereços escolhidos para a
aplicação do Decreto no 49.148 (SÃO PAULO, 2008) considerando que o
entorno pode influenciar no desempenho do coletor, visto que a região
estudada pode ser verticalizada em função da dinâmica de crescimento da
cidade.
7.3.1

Local 1 - Edifício Diana – Rua Diana, 837
Este edifício de uso residencial multi-familiar de classe média, foi

escolhido para estudo devido aos recuos e a sua inserção na configuração
urbana, a qual foi definida pela lei de uso e ocupação vigente na época de
sua construção ou projeto, possivelmente na década de 70, como mostra a
fotografia 7.
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15/03/2008 - 9:00h

15/03/2008 - 15:00h

Fotografia 7 – Edifício Diana, registro às 9:00h e às 15:00h, respectivamente
Fonte: Registrado pelo autor

Pode-se observar que o edifício Diana não possui recuos laterais
suficientes, sendo locais sem insolação. Caso esse edifício fosse um
pavimento mais baixo que seu vizinho, a sua cobertura seria sombreada na
sua totalidade às 9:00h e no período da tarde, por volta das 15:00h, sua
cobertura teria sido parcialmente ou totalmente sombreada devido ao edifício
do outro lado do arruamento, o que poderia, de fato inviabilizar a
implementação do sistema solar para esse edifício.
7.3.2

Local 2 - Residência Rua Vanderlei, 36
A escolha desta residência para estudo foi devida ao seu

enclausuramento, retratando a possibilidade de futuras ocorrências similares
em outras localidades, conforme indicado nas fotografias 8 e 9, a seguir.

05/07/2009 - 9:00h

05/07/2009 - 15:00h

Fotografia 8 – Residência Rua Vanderlei, 36, registro às 9:00h e às 15:00h,
respectivamente
Fonte: Registrado pelo autor
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05/07/2009 - 9:00h

05/07/2009 - 15:00h

Fotografia 9 – Residência Rua Vanderlei, 36, registro às 9:00h e às
15:00h, respectivamente com vista da cobertura
Fonte: Registrado pelo autor

As fotografias 8 e 9 retratam a insolação em dois horários e
posicionamentos distintos, podendo-se observar o sombreamento do entorno
sobre a edificação, no período da manhã e da tarde.
7.3.3

Local 3 - Escola CEFAC – Rua Cayowaá, 664
Esta escola foi selecionada para estudo, também, devido ao seu

enclausuramento, além de estar implantada em topografia acentuada, o que
agrava o problema do sombreamento. A fotografia 10 mostra o local em dois
períodos do dia.

05/08/2009 - 9:00h

05/08/2009 - 15:00h

Fotografia 10 – Escola CEFAC na Rua Cayowaá, 664, registro às 9:00h
e às 15:00h, respectivamente com vista da cobertura
Fonte: Registrado pelo autor
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Verifica-se no local, uma grande área sombreada na cobertura no
período da manhã, e no período da tarde observa-se a cobertura parcialmente
sombreada por outras edificações que a rodeiam.
7.3.4 Local 4 - Residência e loja (uso misto) – Rua Diana, 701
Esta

residência

foi

escolhida

para

estudo

devido

ao

seu

enclausuramento total nos limites do lote, dificultando a implementação de
sistema de aquecimento de água por energia solar e que necessita de um
estudo mais detalhado para averiguar a real possibilidade do uso deste
sistema. As fotografias 11 e 12 a seguir, mostram a situação registrada.

15/03/2008 - 9:00h

15/03/2008 - 15:00h

Fotografia 11 – Residência e loja (uso misto), na Rua Diana, 701,
registro às 9:00h e às 15:00h
Fonte: Registrado pelo autor

15/03/2008 - 9:00h

15/03/2008 - 15:00h

Fotografia 12 – Residência e loja (uso misto),na Rua Diana, 701, registro às 9:00h
e às 15:00h, respectivamente, com vista da cobertura
Fonte: Registrado pelo autor
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As fotografias 11 e 12 retratam a insolação em dois horários e
posicionamentos distintos, podendo-se observar o sombreamento do entorno
sobre a edificação. No período da manhã, observa-se um sombreamento
parcial sobre a cobertura e no período da tarde um sombreamento total na
cobertura.
7.3.5

Local 5 – Edifício em construção – Rua Cayowaá, 892
A edificação foi selecionada por estar em fase de construção e que

poderia atender à nova exigência quanto ao Decreto no 49.148 (SÃO PAULO,
2008). A fotografia 13 aponta a localidade estudada.

15/03/2008 9:00h

15/03/2008 15:00h

Fotografia 13 – Edifício de alto padrão em construção,na rua Cayowaá,
892, leitura as 9:00h e as 15:00h respectivamente
Fonte: Registrado pelo autor

Pode-se observar pelas visitas feitas às localidades que as
edificações existentes ao redor, podem sofrer com a interferência do
sombreamento de uma nova edificação que venha a ser construída.
Verifica-se

na

fotografia

13

que

sua

cobertura

não

sofre

sombreamento no período da manhã, nem no período da tarde pelas
edificações do seu entorno, porém ela compromete a insolação nas
edificações ao seu redor.
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8

AVALIAÇÃO DA ILHA DE ESTUDO PERDIZES
Na ilha de estudo foram analisadas as condições de insolação e

sombreamento em cinco localidades, a fim de que se pudesse realizar uma
análise da aplicação do Decreto no 49.148 (SÃO PAULO, 2008), considerando
as interferências das edificações do entorno de cada localidade.
Além disso foi realizado um estudo preliminar, para verificar as
condições de sombreamento das edificações da ilha de estudo, com um
equipamento denominado “espelho do céu”. Também foram realizados
estudos complementares com a trajetória aparente do Sol, considerando a
altura solar para os equinócios, realizando cortes nas direções Norte-Sul e
Leste-Oeste, em cada localidade de estudo.
A seguir estão apresentados os equipamentos, as técnicas e os
comentários sobre os estudos.realizados.
8.1

Equipamento para estudo prévio de sombreamento
A metodologia de fotografar uma imagem do céu refletida em uma

calota esférica, chamado câmara de Robin Hill, apresentada por Olgyay
(1998), foi desenvolvida na década de 50. Desde então vários pesquisadores
têm utilizado a parte espelhada de lâmpadas tipo “baloon” para obter as
imagens do céu, entre eles Mascaró (1996), Assis (2000) e Moreno (2001).
O equipamento, apresentado na fotografia 14, a seguir também utiliza
uma lâmpada espelhada. Foram implementados aperfeiçoamentos ao modelo
de Olgyay (1998), que foram: o sistema que permite rápido nivelamento
mesmo em superfícies íngremes; as marcações para a correta orientação ao
norte geográfico; e a do uso do diagrama solar com projeção eqüidistante,
com as correções necessárias para se obter leitura mais precisa.
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Fotografia 14 – Equipamento confeccionado para realizar medições in loco,
parceria com Manuel F. Navarro Moreno
Fonte: Registrado pelo autor

Para uma análise preliminar de uma determinada região, as
fotografias obtidas neste equipamento devem ser analisadas com o diagrama
solar com projeção eqüidistante, conforme a figura 7, sobrepondo-se sobre as
imagens.
Assim pode-se obter de forma gráfica o percentil das áreas
sombreadas, provocadas pelas edificações que aparecem

no reflexo do

espelho do equipamento.
Para esta análise, foi considerada as áreas destinadas para a
instalação dos coletores, a altura solar, ou seja, o ângulo de inclinação que a
trajetória solar faz com o zênite, neste caso as trajetórias dos equinócios,
retratam a interferência existente promovida pelo entorno.
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Figura 7 – Diagrama Solar com Projeção Eqüidistante para a
Latitude da Cidade de São Paulo
Fonte: Elaborado pelo autor com parceria do arquiteto Antero de
Oliveira Cruz.

Nesse diagrama é possível

identificar os dias e horários em que

ocorre o sombreamento, permitindo analisar as condições da localidade em
estudo, verificando o atendimento aos requisitos exigidos pelo Decreto no
49.148 (SÃO PAULO, 2008), artigo 12o.
O uso do equipamento permite obter os horários de início e término
da insolação a cada dia do ano podendo

estabelecer a porcentagem de

sombreamento que afeta a região estudada. O equipamento é composto por:
espelho do céu, tripé e máquina fotográfica, e
fotografia 15, a seguir.

estão apresentados na
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Fotografia 15 – Equipamento confeccionado e usado para retratar à
abóbada celeste em projeção eqüidistante,
adaptação da câmara de Robin Hill
Fonte: Registrado pelo autor

A fotografia obtida com o equipamento “espelho do céu”, e a
sobreposição do diagrama solar, permite uma leitura de áreas em diferentes
épocas do ano e diferentes períodos do dia, registrando as interferências
urbanísticas que provocam sombreamentos.
8.2

Estudo do sombreamento por meio da trajetória aparente do Sol
Para efeito da análise da viabilidade da implantação dos coletores, foi

feito o estudo da trajetória solar nas cinco localidades da ilha de estudo.
A análise das localidades por meio da trajetória aparente do Sol,
como apresentado na figura 8, consiste em desenhos de cortes esquemáticos
nas direções Norte-Sul e Leste-Oeste, verificando a inclinação do Sol nas
diferentes estações do ano, relacionando-se com a latitude do local (imóvel)
de interesse na ilha de estudo.
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8 - Esquema tridimensional e bidimensional da trajetória
aparente do Sol para a Cidade de São Paulo
Fonte: Moreno, (1996)
Figura

Os detalhes da aplicação da técnica de análise da trajetória aparente
do Sol estão apresentados no ítem a seguir.
8.2.1

Processo de análise da trajetória aparente do Sol
A análise da trajetória aparente do Sol é feita em duas direções,

Norte-Sul e Leste-Oeste. Com os dados levantados pode-se estimar o
percentual de sombreamento nas áreas destinadas à implantação de placas
solares.
A figura 9, apresenta esquematicamente como é feito o estudo da
trajetória aparente do sol, levando-se em conta a trajetória para o dia 6 de
abril conforme pede no Decreto nº 49.148 (SÃO PAULO, 2008).

Figura 9 - Esquema de estudo da trajetória aparente do Sol que envolve a planta
do local, do corte esquemático na direção Norte-Sul e direção LesteOeste para a Cidade de São Paulo
Fonte: Elaborado pelo autor

O estudo da trajetória aparente do Sol consiste em analisar
simultaneamente os cortes nas direções Norte-Sul na latitude do local e
Leste-Oeste para o dia 6 de abril, onde a sobreposição dos resultados

68

definem uma área de sombreamento possibilitando estimar o percentual de
área disponível na cobertura para posicionamento de coletores.
A análise foi feita nas seguintes etapas:
1º - Fez-se os cortes da localidade específica, nas duas direções
Norte-Sul e Leste-Oeste, com as edificações que a rodeiam.
2º - Simulou-se na direção Leste-Oeste a trajetória solar na cobertura
da localidade em estudo, traçando os horários das 9:00h e 15:00h, descritos
no artigo 12º do Decreto no 49.148 (SÃO PAULO, 2008).
3º - Fez-se a trajetória na direção Norte-Sul com a latitude referente à
localidade em estudo e verifica-se a interferência que as edificações do
entorno exercem sobre a cobertura do local.
4º - Confrontaram-se os resultados dos cortes nas duas direções e
obtêm -se uma estimativa de área de sombreamento e de área disponível
para implementar coletores solares.
Esta técnica pode ser feita no escritório e estimar as condições de
sombreamento

incidente

na

região

de

implantação

da

edificação

considerando as interferências do entorno.
8.3

Resultados do estudo de viabilidade na ilha de estudo (leituras

realizadas com o equipamento espelho do céu e da trajetória aparente do Sol)
As leituras realizadas com o equipamento espelho do céu retratam as
interferências urbanísticas no nível do lote. As edificações analisadas até dois
pavimentos podem-se valer desta leitura para a área de cobertura sem que
haja uma grande distorção dos resultados apresentados.
Edificações com mais de dois pavimentos exigem outros meios para
se obter uma estimativa da viabilidade do sistema solar na cobertura destas,
visto que dependem de seu gabarito final e da posição de análise de
viabilidade de instalação dos coletores solares.
Utilizou-se neste trabalho a análise das localidades através das
imagens obtidas com o equipamento denominado “espelho do céu” com a
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sobreposição do diagrama de projeção eqüidistante e a trajetória do sol,
levando-se em conta a altura solar nos equinócios.
Os resultados dos estudos com estas duas técnicas estão
apresentados nos itens a seguir.
8.3.1 Local 1 - Edifício Diana – Rua Diana, 837

A fotografia 16 e a figura 12 apresentam os resultados da leitura do
espelho do céu com o diagrama solar, e a análise de sombreamento com a
trajetória aparente do sol na área da cobertura.

Fotografia 16 – Edifício Diana,Rua Diana, 837, registro da abóboda
celeste com o “espelho do céu”
Fonte: Registro pelo autor
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Figura 10 – Local 1 – Análise de sombreamento
Fonte: Elaborado pelo autor

Foram realizadas duas leituras neste local, apresentadas na fotografia
16 com o “espelho do céu”, pois trata-se de uma edificação verticalizada, com
mais de dois pavimentos, de modo que a leitura realizada no nível do terreno,
não representa fielmente o que pode ocorrer na cobertura do edifício.
Na leitura ao nível do terreno verificam-se inúmeras barreiras que
proporcionam sombreamento, indicados no diagrama da fotografia 16 no
horário das 15:00h do dia seis de abril, horário e dia fixados pelo Decreto no
49.148 (SÃO PAULO, 2008).
Porém, deve-se atentar que a análise deve ser feita ao nível da
cobertura com o “espelho do céu”, e percebe-se que as edificações vizinhas
não geram sombreamento sendo um local de grande potencial para instalação
do sistema solar.
Por meio da análise da trajetória aparente do Sol, o confronto das
leituras dos cortes nas duas direções indicadas na figura 10, demonstram que
não existem interferências vizinhas que ocasionem sombreamento na
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cobertura desta edificação,

que inviabilizem a instalação do sistema de

aquecimento de água por energia solar.
As leituras em campo com o equipamento espelho do céu e a análise
da trajetória aparente do Sol, na área da cobertura, apontam a viabilidade de
implementação do sistema de aquecimento de água por energia solar,
faltando ainda, a verificação da relação entre a área disponível com a área
necessária para placas solares que atendam a demanda de água quente
mínima exigida na metodologia do anexo único do Decreto no 49.148 (SÃO
PAULO, 2008).
8.3.2 Local 2 - Residência Rua Vanderlei, 36
A seguir apresenta-se a fotografia 17 e figura 11 com resultados da
leitura com espelho do céu e análise da trajetória aparente do Sol para a
edificação definida para a segunda localidade de estudo.

Fotografia 17 – Residência Rua Vanderlei, 36, registro da abóboda
celeste com o “espelho do céu”
Fonte: Registrado pelo autor
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Figura 11 – Local 2 – Análise de sombreamento
Fonte: Elaborado pelo autor

Por se tratar de uma edificação com apenas um pavimento, não se
faz necessário realizar duas leituras no diagrama do espelho do céu, visto que
uma só leitura serve para analisar, tanto ao nível do terreno quanto ao nível
da cobertura do local de estudo.
A leitura realizada com o espelho do céu, como mostrada na
fotografia 17, aponta a possibilidade da implementação do sistema solar, visto
que nos horários, 9:00h, 12:00h e 15:00h do dia 6 de abril (indicado no
diagrama), a cobertura do imóvel não está encoberta por sombreamento de
edificações vizinhas.
Na leitura com a trajetória aparente do Sol, confrontando os cortes
nas duas direções, indicados na figura 11, observa-se uma grande área de
sombreamento, afetando em aproximadamente 40% da área disponível para
implementação do sistema de aquecimento de água por energia solar.
Neste local de estudo, as leituras de campo e da trajetória aparente
do Sol não apresentaram o mesmo resultado, assim, foi desprezada a leitura
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em campo e considerada a leitura da trajetória aparente do Sol, pois esta é
mais precisa, e conseqüentemente mais confiável.
A implementação do sistema de aquecimento de água por energia
solar fica na dependência da verificação da relação da área disponível com a
área necessária para coletores solares.
8.3.3

Local 3 - Escola CEFAC – Rua Cayowaá, 664
A seguir apresenta-se a fotografia 18 e a figura 12 com resultados da

leitura com espelho do céu e análise da trajetória aparente do Sol
edificação definida para a terceira localidade de estudo.

Fotografia 18 – Escola CEFAC na Rua Cayowaá, 664, registro da
abóboda celeste com o “espelho do céu”
Fonte: Registrado pelo autor

na
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Figura 12 – Local 3 – Análise de sombreamento
Fonte: Elaborado pelo autor

Esta edificação possui quatro pavimentos, mas devido à topografia do
local, dois desses pavimentos estão abaixo do nível da rua. Assim, neste
local também não há a necessidade de realizar duas leituras com o “espelho
do céu”.
A leitura realizada em campo, com o “espelho do céu”, fotografia 18,
apresenta a possibilidade da implementação do sistema solar, visto que nos
horários, 9:00h, 12:00h e 15:00h do dia 6 de abril, não estão encobertos por
sombreamentos provocados pelas edificações vizinhas, visto que se trata de
uma exigência do Decreto no 49.148(SÃO PAULO, 2008) para viabilizar a
instalação de equipamentos solares para aquecimento de água.
Na leitura da trajetória aparente do Sol, confrontando os cortes nas
duas direções, vistos na figura 12, observa-se uma área grande de
sombreamento, afetando aproximadamente 80% da área disponível para
implementação do sistema de aquecimento de água por energia solar.
Neste local de estudo as leituras de campo e da trajetória aparente do
Sol não apresentam o mesmo resultado, devido ao mau posicionamento do
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equipamento, assim foi desprezada a leitura em campo e considerada a
analise da trajetória aparente do Sol faltando a conferência das áreas
disponíveis para instalação no sistema aquecimento de água por energia
solar.
8.3.4

Local 4 - residência e loja (uso misto) – Rua Diana, 701
A fotografia 19 e a figura 13, a seguir, apresentam os resultados da

leitura com espelho do céu e a analise da trajetória aparente do Sol para a
edificação definida para a quarta localidade de estudo.

Fotografia 19 - Residência e loja (uso misto), na Rua Diana, 701, registro da
abóboda celeste com o “espelho do céu”
Fonte: Registrado pelo autor
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Figura 13 – Local 4 – Análise de sombreamento
Fonte: Elaborado pelo autor

Por ser uma edificação de dois pavimentos, não foi necessário
realizar duas leituras no diagrama do espelho do céu, sendo que apenas uma
leitura serve para analisar tanto ao nível do terreno quanto ao nível da
cobertura.
A leitura realizada com o “espelho do céu”, fotografia 19, aponta a
impossibilidade da implementação do sistema solar, visto que os horários,
9:00h e 15:00h no dia 6 de abril, estão encobertos por sombreamentos
gerados pelas edificações vizinhas.
Já, na análise da trajetória aparente do Sol, confrontando os cortes
nas duas direções, vistos na figura 13, aponta uma grande área

de

sombreamento, afetando em aproximadamente 100% da área disponível para
implementação do sistema de aquecimento de água por energia solar.
As leituras em campo com o equipamento “espelho do céu” e da
trajetória aparente do Sol, para a área da cobertura, apontam o resultado de
inviabilidade do sistema de aquecimento de água por aquecimento solar, não
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sendo necessário verificar a demanda de água quente do imóvel da localidade
em estudo.
8.3.5

Local 5 – Edifício em construção – Rua Cayowaá, 892
A seguir apresenta-se a fotografia 20 e figura 14 com resultados da

leitura com “espelho do céu” e análise da trajetória aparente do Sol
edificação definida para a quinta localidade de estudo.

Fotografia 20 – Edifício de alto padrão em construção, na Rua Cayowaá,
892, registro da abóboda celeste com o “espelho do céu”
Fonte: Registrado pelo autor

na
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Figura 14 – Local 5 – Análise de sombreamento
Fonte: Elaborado pelo autor

Foram realizadas duas leituras com o espelho do céu neste local,
apresentadas na fotografia 20. Isso foi necessário por se tratar de uma
edificação com mais de dois pavimentos.
Na leitura ao nível do terreno verificaram-se algumas barreiras que
proporcionaram sombreamento. A leitura do diagrama nos horários das
12:00h e 15:00h indicaram que o local estava tomado pelo sombreamento das
edificações vizinhas.
Na leitura estimada ao nível da cobertura com o “espelho do céu” as
edificações vizinhas não geraram sombreamento (por ser a edificação mais
alta da área de estudo), sendo um local de grande potencial para instalação
do sistema solar.
As análises dos cortes nas duas direções da trajetória aparente do
Sol, indicada na figura 14, demonstram que não existem interferências
vizinhas que inviabilize a instalação do sistema de aquecimento de água por
energia solar, por sombreamento na cobertura desta edificação.
Os registros em campo com o equipamento “espelho do céu” e da
trajetória aparente do Sol, na cobertura, apontam o resultado de viabilidade do
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sistema, faltando a verificação da relação entre a área disponível com a área
necessária para a instalação dos coletores solares.
8.4

Cálculo da demanda de água quente das localidades na ilha de
estudo
O cálculo da demanda foi feito conforme as prescrições do anexo

único do Decreto no 49.148 (SÃO PAULO, 2008) nas edificações
selecionadas, de modo a identificar as possibilidades de implementação do
sistema de aquecimento de água por energia solar, nas edificações de cada
localidade estudada.
8.4.1

Metodologia do cálculo da contribuição da fração solar
A metodologia utilizada para verificar a contribuição solar é aquela

que consta no Anexo do Decreto no 49.148 (SÃO PAULO, 2008), o qual
estabelece para o desenvolvimento do cálculo, quatro etapas,a seguir:
1a etapa - Estimar o volume diário de água quente a ser consumido
pela edificação.
V = CPCaq * Nusuários * Uhabitacionais

equação (1)

Onde :
V = volume diário de água quente a ser aquecida (litros);
CPCaq = Consumo “ Per Capita” de água quente (litros/dia);
Nusuários= Número de usuários (habitantes)
Uhabitacionais = Quantidade de unidades habitacionais (habitações)
2a etapa -

Calcular a quantidade de energia necessária para
aquecer o volume diário, conforme o seguinte:
E = V * Cp * (t2 –t1) * 30/3600

equação (2)

Onde :
E = demanda de energia por dia (kWh/mês);
V = volume diário de água quente a ser aquecida (litros);
Cp= calor específico da água (4,18 kJ/kg ºC) ;
t1= temperatura de água fria(ºC);
t2= temperatura de água quente requerida (ºC);
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3a etapa -

Determinar a produção de energia dos coletores de
acordo com os coletores constantes na tabela vigente de
sistemas de equipamentos para aquecimento de água
do INMETRO, conforme o seguinte:

Pme (SP) = 0,65 * Pme (tabela INNETRO)

equação (3)

Onde :
Pme (SP) = produção média mensal de energia específica na Cidade
de São Paulo (kWh/mês.m2);
Pme(tabela)
=
produção
média
mensal
de
energia
específica(kWh/mês);
4o etapa - Determinar a área necessária para a colocação, de
coletores solares, necessários para o atendimento da
fração solar, conforme o seguinte:
AC = Fcd * Cs * E / Pme (SP)

equação (4)

Onde :
AC = área de coletor (m2);
Fcd = fator de correção para desvio do norte geográfico(até 30º =1,
de 31º a 60º=1,13, de 61º a 90º =1,16);
Cs = contribuição solar ( de 0,4 a 1,0);
Pme (SP) = produção média mensal de energia específica na Cidade
de São Paulo(kWh/mês.m2);

8.4.2

Determinação das áreas de coletores solares nas localidades da ilha
de estudo
Esta determinação se faz necessária, uma vez que se pretende

analisar a implantação dos sistemas de aquecimento de água por energia
solar conforme o Decreto no 49.148 (SÃO PAULO, 2008), considerando os
contextos arquitetônicos e os níveis urbanísticos locais.
Para a determinação das áreas de coletores conforme o método
proposto no anexo único da lei, houve a necessidade de se estabelecer os
parâmetros utilizados nas etapas da metodologia de cálculo.
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O consumo “per capita” diário de água quente neste trabalho foi
definido em 70 litros por pessoa conforme consta no exemplo do anexo da
Lei.
A temperatura da água fria adotada para efeito de cálculo foi de 20,2
ºC, que conforme citado no anexo do Decreto no 49.148 (SÃO PAULO, 2008),
representa a temperatura média histórica da Cidade de São Paulo.
A temperatura de água quente, conforme o anexo da Lei “é aquela
requerida para o uso específico, em graus Celsius”, porém não há definição
de qual uso específico se trata. Para fins higiênicos, a norma NBR 7198/1989
define que no ponto de utilização a temperatura máxima seja de 45º C. Os
fabricantes de coletor apresentam que a temperatura da água quente nos
reservatórios térmicos é de 45º a 60º C. Para efeito de cálculo foram adotadas
as temperaturas de 45º C e de 60º C, visto que este parâmetro influencia na
área de coletor necessária.
O número de usuários e de habitações dependem de cada uma das
localidades avaliadas e portanto são definidos no momento do cálculo da área
de coletores.
No parâmetro relativo à produção de energia dos coletores, o Decreto
no 49.148 (SÃO PAULO, 2008), recomenda que se consulte os valores de
produção média dos coletores solares que são publicados em tabelas do
INMETRO.

Os coletores solares, listados na tabela do INMETRO, são

aqueles que participaram do Programa Brasileiro de Etiquetagem e são
classificados de A a E, conforme apresentado na tabela 10 (ver 6.2.1).
Para efeito de cálculo foi adotada a produção de energia dos
coletores situados na classificação A, que variam de 77,1 a 88,6 kWh/mês.m2
para se verificar a variação de área de coletores de uma mesma classe de
etiquetagem.
Ressalta-se que a Lei não especifica explicitamente que se deve
utilizar os coletores de classe A, apenas sugere, em seu capítulo 12,
parágrafo 3, que se utilize “ o emprego da melhor tecnologia disponível, nos
termos das recomendações técnicas do INMETRO e das normas técnicas
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vigentes” . Assim, denota-se que mesmo coletores de classe B,C, D ou E,
poderiam ser utilizados, porém afetariam substancialmente a área necessária
dos coletores.
O fator de correção do desvio do norte geográfico (Fcd) pode variar
conforme o alinhamento disponível para instalação dos coletores, sendo 1
para desvios até 30º do norte geográfico, 1,13 para desvios entre 31º a 60º; e
de 1,16 para desvios de 61º a 90º. Esta correção resulta na variação para
maior da área de coletor solar necessária para uma mesma edificação. No
presente trabalho foram adotadas as três correções de modo a gerar as
situações de instalação dos coletores computando as áreas resultantes da
variação do posicionamento em relação ao norte geográfico.
Para a contribuição solar, a Lei determina que o sistema atenda pelo
menos 40 % da demanda de água quente (CS = 0,4). Neste trabalho, além da
área de coletor necessária para o atendimento à lei, também se determinou a
área de coletor para o atendimento pleno da demanda de água quente ( CS =
1,0).
A seguir apresentam-se os cálculos das demandas de água quente e
das áreas de coletor solar necessárias para atender o Decreto no 49.148
(SÃO PAULO, 2008). Os cálculos foram feitos segundo o Anexo único da lei.
Não foi considerada a existência de aquecimento de água de piscinas, visto
que o cálculo é diferente ao da água para consumo e higiêne.
Foram realizadas as simulações da demanda de água quente
levando-se em conta todas as possibilidades que podem ocorrer, mesclando
as variáveis existentes para o cálculo. Assim os itens a seguir, apresentam
algumas possibilidades de área necessária para coletor. Apesar de levar em
conta os coletores com todas classificações dentro do programa de
etiquetagem as análises se concentraram nos coletores com etiquetagem
classe A (melhor rendimento), em destaque nos quadros.
8.4.2.1 Local 1 - Edifício Diana – Rua Diana, 837
Para a realização do cálculo da contribuição da fração solar, foram
coletados dados em campo do local em análise e que são: 12 pavimentos, 4
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unidades habitacionais por andar, 2 banheiros, 5 usuários por unidade
habitacional. Assim obteve-se o consumo diário de 16.800 litros.
Aplicando-se o cálculo verifica-se a área de coletor necessária para o
rendimento de 40% (o mínimo estabelecido lei ) e o rendimento 100%,
levando-se em consideração a inclinação do coletor com relação ao norte
geográfico, a variação de temperatura requerida, que pode estar entre 45º e
60º C e os coletores de melhor e pior produção na média mensal de energia
específica em cada classe do programa de etiquetagem.
Com o consumo de água quente definido, aplicou-se a metodologia
da lei e o quadro 1 apresenta as possibilidades de áreas necessárias para os
coletores.

Quadro 1 – Resultados dos cálculos de demanda levando em consideração todas
possibilidades. – local 1
Fonte: Elaborado pelo autor

Nos coletores de classe “A” observa-se que na melhor situação de
todas variáveis, para o atendimento de 40% de água quente, requer uma
área de coletor de 100,80 m2 e na pior situação dessa mesma classificação
para o mesmo rendimento, requer uma área de 215,62 m2. Já para os
mesmos coletores, porém considerando o rendimento de 100% de água
quente, observa-se uma área de 252,00 m2 considerando a melhor situação e
539,06 m2 na pior situação.
Fazendo-se uma breve análise e considerando apenas o cálculo para
se chegar ao valor da área de coletor necessária à determinação de todas as
variáveis é imprescindível, já que se observa uma variação de 5 vezes da
área da melhor situação para a menos favorável, viabilizar ou inviabilizar o
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uso desse tipo de sistema, conforme a área disponível na edificação para a
instalação dos coletores solares.
8.4.2.2 Local 2 - Residência Rua Vanderlei, 36
Para a realização do cálculo da contribuição da fração solar, foram
coletados os seguintes dados no local: 1 pavimento, 3 banheiros, 4 usuários,
definindo um consumo diário de 280 litros de água quente.
Com o consumo de água quente definido, aplica-se a metodologia
explicada anteriormente, e o quadro 2 retrata inúmeras possibilidades de
área necessárias para os coletores tendo levado em consideração todas as
variações.

Quadro 2 – Resultados dos cálculos de demanda levando em consideração todas
possibilidades. – local 2
Fonte: Elaborado pelo autor

Nos coletores de classe A observa-se que na melhor situação de
todas variáveis para atendimento de 40% da água quente, requer uma área
de coletor de 1,68 m2 e na pior situação dessa mesma classificação para o
mesmo rendimento, requer uma área de coletor de 3,59 m2. Já para os
mesmos coletores, porém considerando o rendimento de 100% de água
quente, observa-se uma área de coletor de 4,20 m2 considerando a melhor
situação e 8,98 m2 na pior situação.
8.4.2.3 Local 3 - Escola CEFAC – Rua Cayowaá, 664
Para a realização do cálculo da contribuição da fração solar, foram
coletados dados no local e que foram: 5 pavimentos, 8 banheiros, 8 usuários,
definindo um consumo diário de 560 litros de água quente.
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Quadro 3 – Resultados dos cálculos de demanda levando em consideração todas
possibilidades. – local 3
Fonte: Elaborado pelo autor

Nos coletores de classe A observa-se que na melhor situação de
todas variáveis para atendimento de 40% da água quente, requer uma área
de coletor de 3, 36 m2 e na pior situação dessa mesma classificação para o
mesmo rendimento, requer uma área de coletor de 7,19 m2. Já para os
mesmos coletores, porém considerando o rendimento de 100% de água
quente, observa-se uma área de coletor de 8,40 m2 considerando a melhor
situação e 17,97m2 na pior situação.
8.4.2.4 Local 4 - Residência e loja (uso misto) – Rua Diana, 701
Para a realização do cálculo da contribuição da fração solar, foram
coletados dados no local sendo os seguintes: 2 pavimentos, 4 banheiros, 6
usuários, definindo um consumo diário de 420 litros de água quente.

Quadro 4 – Resultados dos cálculos de demanda levando em consideração todas
possibilidades. – local 4
Fonte: Elaborado pelo autor

Nos coletores de classe A observa-se que na melhor situação de
todas variáveis para atendimento de 40% da água quente, requer uma área
de coletor de 2,52 m2 e na pior situação dessa mesma classificação para o
mesmo rendimento, requer uma área de coletor de 5,39 m2. Já para os
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mesmos coletores, porém considerando o rendimento de 100% de água
quente, observa-se uma área de coletor de 6,30 m2 considerando a melhor
situação e 13,48 m2 na pior situação.
8.4.2.5 Local 5 – Edifício em construção – Rua Cayowaá, 892
Para a realização do cálculo da contribuição da fração solar, foram
coletados no local sendo: 17 pavimentos, 2 unidades habitacionais por andar,
4 banheiros, 5 usuários por unidade habitacional, definindo um consumo
diário de 11.900 litros de água quente.

Quadro 5 – Resultados dos cálculos de demanda levando em consideração todas
possibilidades. – local 5
Fonte: Elaborado pelo autor

Nos coletores de classe A observa-se que na melhor situação de
todas variáveis para atendimento de 40% da água quente, requer uma área
de coletor de 71,40 m2 e na pior situação dessa mesma classificação para o
mesmo rendimento, requer uma área de coletor de 152,73 m2. Já para os
mesmos coletores, porém considerando o rendimento de 100% de água
quente, observa-se uma área de coletor de 178,50 m2 considerando a melhor
situação e 381,83 m2 na pior situação.
8.5

Consolidação dos resultados
Para efeito de consolidação das análises realizadas que envolveram

visitações às localidades, medições com o equipamento “espelho do céu”,
trajetória aparente do Sol e cálculos de área

de coletores, foi feita uma

compilação, de modo a reunir em um quadro os resultados das avaliações
realizadas.
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Os resultados compilados dos cálculos da demanda de água quente
retratam o atendimento de 100% e 40% da demanda, usando placas da faixa
superior de eficiência energética da classe A, do PBE (Programa Brasileiro de
Etiquetagem) com temperatura à 45oC e com o fator de correção do norte
geográfico 1.0. Também usando placas da faixa inferior de eficiência
energética da classe A do PBE com temperatura à 60oC e fator de correção
do norte geográfico 1.16. O quadro 6, a seguir apresenta a compilação feita.

Quadro 6 – Resumo da análise dos resultados
Fonte: Elaborado pelo autor

No quadro 6 que agrupa todos os resultados levantados, pode-se
verificar que as localidades 3 e 4 analisadas, apesar de possuírem áreas de
cobertura para a demanda exigida, o sombreamento constatado tanto no
campo quanto no escritório, demonstra a inviabilidade de instalar o sistema de
aquecimento solar.
As localidades 1 e 5 apesar de serem edificações verticalizadas
atendem a demanda de 40%, exigência mínima do decreto, no caso da
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localidade 5, também pode atender a demanda de 100%, desde que seja
utilizada a placa da faixa superior de eficiência da classe A, à 45oC com o
fator de correção do norte geográfico igual a 1, além disso as duas
localidades apresentam poucas interferências de sombreamento, viabilizando
a instalação do sistema de aquecimento solar.
No caso da localidade 2 apesar de observar grande área de
sombreamento na cobertura foi constatada a viabilização do uso do sistema
solar nesta edificação pois, requer pouca área de coletor. Mas se faz
necessário um estudo da localização desse sistema para se obter o melhor
rendimento.
A localidade 3 demonstrou divergência nas análises, provando que se
faz necessário uma avaliação bem criteriosa para se obter um resultado que
seja adequada ao local.
8.5.1

Comparação dos resultados analisados com a lei de uso e
parcelamento do solo
Ao realizar o cruzamento dos diferentes métodos de análise de cada

localidade verifica-se que as interferências estão relacionadas na relação de
distanciamento horizontal entre as edificações circundantes e com relação ao
vertical, ou seja, a diferença de gabarito existente entre as edificações
circundantes.
Tendo-se levantado essas ocorrências faz se necessário estabelecer
uma relação entre o distanciamento horizontal com o vertical para que se
viabilizem as futuras instalações e que se garantam as instalações já
existentes ao longo do tempo.
A figura 15, destaca uma configuração rotineira no perfil urbano da
Cidade de São Paulo demonstrando que mesmo estando dentro dos limites
das legislações ordenadoras existentes, abordadas em seções anteriores
desta dissertação, verifica-se que não apresenta a melhor solução para a
implementação de coletores solares, ou até mesmo inviabilizando a sua
instalação.
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Figura 15 – Análise da localização de placas coletoras e relação aos recuos mínimos
e gabaritos permitidos por lei em corte esquemático
Fonte: Elaborado pelo autor

Analisando a lei de uso e parcelamento do solo, foram simuladas
algumas situações máximas e mínimas, considerando a taxa de ocupação TO
e o coeficiente de aproveitamento CA e recuos mínimos exigidos pela lei.
Com as diversas leituras realizadas com situações limites definidas
dentro das especificações delineadas pela lei, chegou-se em uma situação
crítica apresentada na figura 15, que mostra as horas de radiação direta nas
placas coletoras distribuídas pela área de cobertura, considerando recuos
mínimos e diferentes gabaritos.
Constatou-se que existe uma relação direta entre o gabarito e os
recuos, os quais devem respeitar a proporção mínima entre esta relação para
garantir a implementação do sistema solar para aquecimento de água por
energia solar.
O corte Leste-Oeste esquemático da região a ser analisada tem como
objetivo retratar a insolação horária nos equinócios, atendendo a exigência do
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Decreto no 49.148 (SÃO PAULO, 2008), que estabelece o dia 6 de abril, como
referência. O corte na direção Norte-Sul apresenta a variação da inclinação
do Sol em relação ao ponto de estudo, a inclinação da trajetória solar possui
um ângulo que varia conforme a latitude da região, a figura 16 a seguir, define
relações de recuos e gabaritos nas duas direções.

Figura 16 – Estudo da relação recuo x gabarito conforme a lei de uso e ocupação do
solo para definir parâmetros que viabilize a Lei no 14.459 (SÃO PAULO,
2007)
Fonte: Elaborado pelo autor

A relação recuo e gabarito de edificações vizinhas, na direção LesteOeste, devem manter um distanciamento horizontal igual à diferença dos
gabaritos das edificações. Na direção Norte-Sul estabelece-se a relação de
que para cada 2,37 metros de diferença entre gabaritos deve haver um
distanciamento horizontal de 1,0 metro entre as projeções das coberturas,
conforme exemplificado na figura 16.
8.6

Proposta de roteiro analítico para projetistas na Cidade de São Paulo
Com estes estudos e análises sintetizou-se uma rotina que pode

auxiliar o processo projetual, que a partir da promulgação da Lei 14.459 (SÃO
PAULO, 2007) se faz necessário o estudo da viabilidade da energia solar, na
grande maioria dos empreendimentos a serem construídos na cidade.
O roteiro estabelece uma rotina tanto para o trabalho no escritório,
quanto a visita ao local em estudo, proporcionando um diagnóstico bem
próximo ao real, com a finalidade de proporcionar ao projetista ferramentas

91

para viabilizar ou descartar, com justificativa técnica, o sistema de
aquecimento solar.
Para tanto deve-se, primeiramente, verificar se o escopo de
necessidades está inserido na categoria exigida pelo Decreto no 49.148 (SÃO
PAULO, 2008), caso esteja, segue-se o roteiro:
- análise do escopo de necessidades e o número de usuários, para
estimar a demanda aparente de água quente conforme o método de cálculo
apresentado no anexo único do referido Decreto, e exemplificado no capítulo
8 com diferentes possibilidades

de escolha, buscando o melhor custo-

benefício.
-visita ao local com

uma planta contendo a distribuição das

edificações que rodeiam o local com a orientação geográfica definida (norte
geográfico), para marcar os gabaritos circundantes e outras possíveis
interferências urbanísticas existentes e relevantes, além de verificar os
distanciamentos horizontais e relacioná-los com os gabaritos existentes.
-o registro fotográfico das edificações que rodeiam o local, auxilia na
tomada de decisões geométricas, tanto de ordem

plástica arquitetônica,

quanto de posicionamento das placas coletoras, sem que haja um conflito
técnico ou estético dentro do contexto urbano, como mostra a foto 21.

Fotografia 21 – Instalação do sistema de aquecimento solar sem uma
preocupação projetual de otimizar a questão técnica
com a questão plástica da edificação.
Fonte: Registrado pelo autor
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-o uso de algum equipamento, “o espelho do céu”

por exemplo,

auxilia um estudo prévio do local, levando em conta o gabarito da edificação e
das edificações do seu entorno, para não gerar uma interpretação errada da
real possibilidade de implementação do sistema solar.
-o estudo com a trajetória aparente do Sol ou de um software
específico, pode ser realizado no escritório com o prévio levantamento do
local, auxiliando para uma melhor análise na elaboração do diagnóstico de
sombreamento sobre a área coletora, fazendo com que não ocorram
possíveis enganos de posicionamento das placas coletoras com relação a
orientação solar como se observa na fotografia 22.

Fotografia 22 – Diferentes orientações das placas coletoras nos edifícios
vizinhos, cuidado com o sombreamento ao colocar as placas
coletoras na edificação em primeiro plano da foto.
Fonte: Revista téchne, junho (2009)

O técnico projetista pode se valer do desenvolvimento desta rotina
para obter um quadro que demonstre o perfil

do local em estudo,

proporcionando subsídios para tomada de decisões para projetar edificações
nessa nova necessidade que se apresenta.
O cruzamento dos dados levantados em campo e no escritório com
ferramental específico definem o uso ou não do sistema solar, o registro
fotográfico também auxilia na composição geométrica da edificação para que
atenda tanto a inserção deste sistema com a melhor eficiência técnica quanto
a arquitetônica e ou urbanística.
Mesmo aplicando a rotina proposta, há a necessidade de se atentar
para alguns cuidados durante o desenvolvimento do projeto, e que são os
seguintes:
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• verificação do norte geográfico e latitude do local;
• verificação dos gabaritos e distanciamentos das edificações ao redor
com relação ao local de intervenção;
• calcular a demanda de água quente requerida

real de uso, sem

definir uma margem excedente, pois essa decisão pode inviabilizar ou
super dimensionar o sistema.
• escolher os equipamentos (placas coletoras e reservatórios térmicos)
que melhor atendam sua necessidade, pois a gama de ofertas é
grande e a necessidade de espaço para inserir varia de tal forma que
pode inviabilizar seu uso ou pior ficar ineficiente.
• a visita ao local é fundamental para tomada de decisões.
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9

CONCLUSÕES
Ao levantar as leis de diferentes instâncias governamentais, que

obrigam ou incentivam o uso da energia solar nas edificações, percebe-se
que existe uma clara intenção de mudança da matriz energética do país.
Dentro das leis que regulamentam e descrevem o perfil urbano da
Cidade de São Paulo, verificou-se que o código de obra do município e a lei
de parcelamento do solo, onde a primeira dispõe sobre o objeto edificado em
si, sem a preocupação da análise do entorno, e a segunda tem uma análise
macro do entorno sem fazer a ligação do todo com o objeto.
A preocupação dessas leis com a insolação estão vinculadas com o
nível de incidência de luz natural nos ambientes internos, já que a energia
solar veio ter mais importância após a crise energética de 2001.
Verificou-se que a lei no 14.459 (SÃO PAULO, 2007), integrante do
código de obras e o zoneamento da cidade, não considera o entorno imediato
para a verificação das interferências que esta pode ocasionar na
implementação de sistemas de aquecimento de água por energia solar, e
também não garante a eficiência do sistema ao longo do tempo, onde a
cidade se mostra em constante transformação devido aos investimentos
imobiliários.
Pode-se concluir pelo que foi estudado, que na formulação da lei no
14.459 (SÃO PAULO, 2007) não está prevista, na metodologia de cálculo,
índices

de sombreamento levando-se em conta a construção de novas

edificações relacionadas com o entorno, garantindo a demanda de água
quente definida em projeto ao longo do tempo.
No desenvolvimento da pesquisa pode-se identificar que a lei no
14.459 (SÃO PAULO, 2007) e a lei de uso e ocupação lei no 13.885 (SÃO
PAULO, 2004) não se interagem, pois
observou-se que, apesar das

nos levantamentos realizados

novas edificações seguirem a legislação

existente, estas geram zonas de sombreamento em outras edificações
estabelecidas ao redor. Assim fica evidente um certo descompasso entre as
leis, podendo ocasionar construções dentro da legalidade que prejudiquem
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ou inviabilizem a implementação de sistemas solares segundo a lei no 14.459
(SÃO PAULO, 2007), ou pior, que faça perder sua eficiência extraviando a
função inicial que é de diversificar fontes geradoras de energia.
Como a obrigatoriedade do aquecimento de água para piscinas, em
edificações novas ou já existentes, deve ser com energia solar, conforme a lei
no 14.459 (SÃO PAULO, 2007), essa resolução pode ocasionar conflitos
arquitetônicos nas edificações existentes, dentro do contexto urbano, como
por exemplo falta de soluções harmônicas da geometria do edifício, tanto no
âmbito da edificação, quanto do urbano.
A implementação da lei, a qual foi feita sem um cuidado de cruzar
dados e informações entre as já existentes e responsáveis pela orientação e
organização da cidade, conforme levantado nesse trabalho, solucionará de
forma parcial sua função primária, ocasionando novas complicações no
desenho urbano da cidade, o que poderia ser minimizado com estudos mais
aprofundados e integrando as lei que interagem nesse contexto.
Percebe-se ao fazer as leituras dos locais analisados, que é
necessário correlacionar a lei no 14.459 ( SÃO PAULO, 2007) com o
zoneamento do município, afim de minimizar possíveis ocorrências de
sombreamento no entorno direto. Desta forma, alguns dos índices, TO, CA,
recuos e outros, ligados a lei do zoneamento do município devem ser
analisados para

que gerem mudanças, as quais permitam o real benefício

que a lei no 14.459 (SÃO PAULO, 2007) sugere.
Para tanto, deve-se implementar junto aos índices, TO e CA, fatores
de controle mais rigorosos em relação a diferença de gabarito das novas
edificações com o entorno existente e com relação ao seu distanciamento das
edificações que a circundam, para garantir a insolação nas coberturas.
Nos estudos da região de Perdizes estabeleceu-se parâmetros de
distanciamento que devem estar relacionados com as direções geográficas
(Norte – Sul e Leste – Oeste). Na direção Leste- Oeste obteve-se a relação
de um metro de distanciamento horizontal das edificações para cada metro de
diferença de gabarito das mesmas. Na direção Norte – Sul a relação é de um
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metro na horizontal para dois metros e trinta e sete centímetros na diferença
de gabarito.
Com as análises do diagrama, do registro fotográfico, em dois
períodos 9:00h e 15:00h e com os resultados do cálculo da contribuição da
fração solar do anexo único da lei no 14.459 (SÃO PAULO, 2007), verificou-se
a real necessidade de uma melhoria na lei de uso e parcelamento do solo,
além da necessidade de formalizar junto ao Departamento de Aprovação de
Obras da Prefeitura do Município de São Paulo, uma análise do projeto a ser
aprovado, com o entorno e com a intenção de garantir que as novas
edificações, devido a dinâmica da cidade, não gerem impacto que inviabilize o
uso de coletores solares para aquecimento de água.
Uma questão a ser destacada está na escolha do coletor, onde
verifica-se uma grande variação da área necessária de coletor para atender
um rendimento de 40% da demanda de água quente, considerando a placa
de menor rendimento, e coletor para atender 100% da mesma demanda de
água quente considerando as placas de maior rendimento. Esse fato indica o
quanto uma decisão pode comprometer, tanto positivamente quanto
negativamente, o investimento em um sistema para aquecimento de água por
energia solar.
Os projetistas devem estar atentos a mais uma variável, o urbano
imediato. O controle dessa variável é crucial para que as novas edificações
possuam eficiência energética solar e garantam, também, que a cada novo
projeto não promova impactos ao seu entorno implicando em

possíveis

mudanças na eficiência de equipamentos solares existentes.
Pode-se concluir que o uso das placas coletoras de energia solar
também promove uma melhora do desempenho térmico da edificação uma
vez que promovem o sombreamento da cobertura.
Outra questão de destaque é o uso de “softwares” de simulação que
possibilitam analisar com precisão o espaço urbano considerando a situação
atual e projeções de edificações futuras com relação à insolação em qualquer
época do ano, a qualquer hora do dia.
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Por fim, sugere-se a atualização do texto da Lei de forma a considerar
as condicionantes de interferências que influenciam na implantação do
sistema de aquecimento solar de água, definindo os padrões e regras, para
que essa Lei atenda a cidade como um todo ao longo do tempo.
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ANEXO A- LEI 14.459 de 03 de Julho de 2007
LEI Nº 14.459, DE 3 DE JULHO DE 2007
(Projeto de Lei nº 313/06, do Vereador Russomanno - PP)
Acrescenta o item 9.3.5 à Seção 9.3 – Instalações Prediais do Anexo I
da Lei nº 11.228, de 25 de junho de 1992 (Código de Obras e Edificações), e
dispõe sobre a instalação de sistema de aquecimento de água por energia
solar nas novas edificações do Município de São Paulo.
GILBERTO KASSAB, Prefeito do Município de São Paulo, no uso das
atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal,
em sessão de 26 de junho de 2007, decretou e eu promulgo a seguinte lei:
Art. 1º Fica acrescido o item 9.3.5 à Seção 9.3 – Instalações Prediais
do Anexo I da Lei nº 11.228, de 25 de junho de 1992 (Código de Obras e
Edificações), com a seguinte redação:
“9.3.5 As edificações novas deverão ser providas de instalações
destinadas a receber sistema de aquecimento de água por meio do
aproveitamento da energia solar, na conformidade das disposições de lei
específica sobre a matéria”. (NR)
Art. 2º É obrigatória a instalação de sistema de aquecimento de água
por meio do aproveitamento da energia solar, nas novas edificações do
Município de São Paulo, destinadas às categorias de uso residencial e nãoresidencial, na conformidade do disposto nesta lei e no item 9.3.5 da Seção
9.3 – Instalações Prediais do Anexo I da Lei nº 11.228, de 25 de junho de
1992 (Código de Obras e Edificações).
Art. 3º A obrigatoriedade estabelecida no art. 2º desta lei aplica-se, na
categoria de uso não residencial, às seguintes atividades de comércio, de
prestação de serviços públicos e privados, e industriais:
I – hotéis, motéis e similares;
II – clubes esportivos, casas de banho e sauna, academias de
ginástica e lutas marciais, escolas de esportes, estabelecimentos de locação
de quadras esportivas;
III – clínicas de estética, institutos de beleza, cabeleireiros e similares;
IV – hospitais, unidades de saúde com leitos, casas de repouso;
V – escolas, creches, abrigos, asilos e albergues;
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VI – quartéis;
VII – indústrias, se a atividade setorial específica demandar água
aquecida no processo de industrialização ou, ainda, quando disponibilizar
vestiários para seus funcionários;
VIII – lavanderias industriais, de prestação de serviço ou coletivas, em
edificações de qualquer uso, que utilizem em seu processo água aquecida.
Art. 4º A obrigatoriedade estabelecida no art. 2º desta lei se aplica às
edificações novas ou não, isoladas ou agrupadas horizontal ou verticalmente
ou superpostas, da categoria de uso residencial, ou integrantes de conjunto
de instalações de usos não-residenciais, que venham a contemplar a
construção de piscina de água aquecida.
Art. 5º Nas novas edificações destinadas ao uso residencial
multifamiliar ou unifamiliar, que possuam até 3 (três) banheiros por unidade
habitacional, deverão ser executadas, em seus sistemas de instalações
hidráulicas, as prumadas e a respectiva rede de distribuição, a permitirem a
instalação do reservatório térmico e das placas coletoras de energia solar.
Art. 6º Decreto específico a ser editado pelo Executivo definirá as
normas de implantação, os procedimentos pertinentes e os prazos para início
da aplicação desta lei às novas edificações destinadas às Habitações de
Interesse Social – HIS.
Art. 7º A emissão do Certificado de Conclusão ou Auto de
Regularização previstos na Lei nº 11.228, de 1992, fica condicionada ao
cumprimento do disposto nesta lei.
Art. 8º Os sistemas de instalações hidráulicas e os equipamentos de
aquecimento de água por energia solar de que tratam esta lei deverão ser
dimensionados para atender, no mínimo, 40% (quarenta por cento) de toda a
demanda anual de energia necessária para o aquecimento de água sanitária
e água de piscinas, de acordo com a Metodologia de Avaliação da
Contribuição Solar estabelecida no Anexo Único integrante desta lei.
Parágrafo único. Os equipamentos mencionados no “caput” deste
artigo deverão ter sua eficiência comprovada por órgão técnico, credenciado
pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial –
INMETRO.
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Art. 9º Para o efeito de aplicação do art. 5º desta lei, define-se banheiro
como o aposento dotado de vaso sanitário, possuindo ou não, em suas
instalações, aquecimento de água sanitária por toda e qualquer fonte de
energia.
Art. 10. O somatório das áreas de projeção dos equipamentos,
constituídos pelas placas coletoras e reservatórios térmicos, não será
computável para efeito do cálculo do coeficiente de aproveitamento básico e
máximo previsto na Legislação de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo –
LPUOS.
Parágrafo único. A área de projeção mencionada no “caput” deste
artigo refere-se ao resultado da aplicação dos parâmetros contidos no Anexo
Único.
Art. 11. O disposto nesta lei não se aplica às edificações nas quais seja
tecnicamente inviável alcançar as condições que correspondam à demanda
anual de energia necessária para aquecimento de água por energia solar, na
conformidade do disposto no seu art. 8º.
Parágrafo único. O enquadramento na situação prevista no “caput”
deste artigo deverá ser comprovado por meio de estudo técnico elaborado por
profissional habilitado, que demonstre a inviabilidade de atendimento à
exigência legal, consoante os parâmetros estabelecidos no Anexo Único.
Art. 12. Aplica-se o disposto nesta lei aos projetos de novas
edificações protocolizadas a partir da data de publicação de seu decreto
regulamentar.
Art. 13. O Executivo regulamentará esta lei no prazo de 120 (cento e
vinte) dias, a contar da data de sua publicação.
Art. 14. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por
conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
Art. 15. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
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ANEXO B- Metodologia de Avaliação da Contribuição Solar (Fração Solar)
conforme a Lei 14.459 de 03 de Julho de 2007
Passo 1: Estimar o volume diário de água quente a ser consumido
pela edificação;
Passo 2: Calcular a quantidade de energia necessária para aquecer
o volume diário;
E = V.Cp*(t2-t1)*30/3600 (1)
Onde:
E - demanda de energia por dia em kWh/mês;
V - volume diário de água quente a ser aquecido em litros;
Cp - calor específico da água constante de 4,18 kJ/kgoC
t2 - temperatura da água quente requerida para o uso específico,
em
oC;
t1 - temperatura de água fria igual a 20,2ºC (Média histórica da
temperatura média de São Paulo);
Passo 3: Determinar a produção de energia dos coletores solares
na cidade de São Paulo.
A produção de energia dos coletores solares será determinada a
partir da consulta à tabela vigente de Sistemas e Equipamentos para
Aquecimento Solar de Água do INMETRO - Instituto Nacional de Metrologia,
Normalização

e

Qualidade

Industrial.

Esta

tabela

é

atualizada

constantemente e lista todos os produtos brasileiros etiquetados. Para
calcular a Produção Média Mensal de Energia em kWh de qualquer coletor
solar na cidade de São Paulo:
Pme(SP) = 0,65 x Pme (tabela do INMETRO) (2)
Onde:
Pme(SP) – Produção Média Mensal de Energia Específica na
cidade de São Paulo, em kWh/mês.m2;
Pme(tabela do INMETRO) – Produção Média Mensal de Energia
Específica dos coletores solares publicados na tabela de
sistemas e equipamentos para aquecimento solar de água do
INMETRO, em kWh/mês. m2;
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Passo 4: Determinação da área de coletores solares necessária
para atendimento da Contribuição Solar (fração solar) segundo requisito
desta lei.
AC=Fcd x CS x E/Pme(SP) (3)
Onde:
AC - área de coletores solares em m2;
Fcd – Fator de correção para desvio do Norte Geográfico indicado
na tabela 1;
CS - Contribuição Solar(fração solar);
E - demanda de energia mensal em kWh/mês;
Pme(SP) – Produção Média Mensal de Energia Específica do
coletor solar na cidade de São Paulo em kWh/mês.m2;
Os coletores solares devem ser orientados para o Norte
Geográfico. Quando não for possível a orientação ideal, deve-se aplicar
um fator de correção para desvios do Norte Geográfico de acordo com a
tabela abaixo.
Desvio do Norte Geográfico [para Leste ou Oeste]
Até 30º
1
De 31 a 60º
1,13
De 61 a 90º
1,16
Tabela – fator de correção para desvio do Norte Geográfico
Exemplo: Um edifício residencial possui 10 andares com 4
apartamentos por andar e água quente será utilizada somente para o banho.
Considerando um consumo de água quente por pessoa de 70 litros a 45º C e
uma média de 3 moradores por apartamento temos:
V = 40 apartamentos * 3 pessoas/apartamento * 70 litros por
pessoa = 8400 litros a 45º C
Utilizando a equação (1):
E =8400x4, 18x(45 – 20,2)x30/3600=7256,48kWh/mês.
Considerando um coletor com Pme de 80,7 kWh/mês m2 segundo a
tabela de sistemas e equipamentos para aquecimento solar de água do
INMETRO, determinamos sua Produção Média Mensal de Energia Específica
do coletor solar na cidade de São Paulo utilizando a equação (2), sendo:
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Pme(SP) = 0,65 x 80,7 = 52,45 kWh/mês.m²
Para determinação da área coletora necessária para atender 70% da
demanda de energia mensal, considerando um desvio de 45º do Norte
Geográfico aplicamos a equação (3), sendo:
AC=1,13 x 0,7 x 7256,48 / 52,45
AC = 109,43 m²
Supondo que o coletor possua uma área de 2m²:
Quantidade de coletores = 109,43 / 2 = 54,7 coletores
55 coletores
Para atendimento da demanda de 8.400 litros de água por dia seriam
necessários 118,26 m2 de determinado coletor solar para atendimento a
contribuição solar de 70%.
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ANEXO C- DECRETO N.º 49.148, DE 21 DE JANEIRO DE 2008
Regulamenta a Lei n.° 14.459, de 3 de julho de 2007, que acrescenta o
item 9.3.5 à Seção 9.3 - Instalações Prediais do Anexo I da Lei nº 11.228, de
25 de junho de 1992 (Código de Obras e Edificações), e dispõe sobre a
instalação de sistema de aquecimento de água por energia solar nas novas
edificações do Município de São Paulo.
GILBERTO KASSAB, Prefeito do Município de São Paulo, no uso das
atribuições que lhe são conferidas por lei, Considerando as conclusões
alcançadas pelo Grupo de Trabalho constituído pela Portaria nº 1.050 - PREF,
de 10 de outubro de 2.007, decreta:
Art. 1º - Este decreto regulamenta a Lei n.º 14.459, de 3 de julho de
2007, que acrescenta oitem 9.3.5 à Seção 9.3 – Instalações Prediais do Anexo
I da Lei nº 11.228, de 25 de junho de 1992 (Código de Obras e Edificações), e
dispõe sobre a instalação de sistema de aquecimento de água por energia
solar nas novas edificações do Município de São Paulo.
§ 1º - A instalação a que se refere o “caput” deste artigo deverá ser
projetada e executada conforme as Normas Técnicas Oficiais vigentes, que
estabelecem os requisitos para o Sistema de Aquecimento Solar - SAS,
considerando os aspectos de concepção, dimensionamento, arranjo hidráulico,
especificação de componentes, instalação e manutenção, onde o fluido de
transporte é a água.
§ 2º - O SAS é composto por coletor solar, reservatório térmico,
aquecimento auxiliar, acessórios e suas interligações hidráulicas que
funcionam por circulação natural ou forçada.
Art. 2º - É obrigatória a instalação do SAS nas novas edificações do
Município de São Paulo destinadas às categorias de uso residencial e nãoresidencial.
Art. 3º - A obrigatoriedade estabelecida no artigo 2º deste decreto aplicase, na categoria de uso não-residencial, às seguintes atividades de comércio,
de prestação de serviços públicos e privados, e industriais:
I - hotéis, motéis e similares;
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II - clubes esportivos, casas de banho e sauna, academias de
ginástica e lutas marciais, escolas de esportes e estabelecimentos de locação
de quadras esportivas;
III - clínicas de estética, institutos de beleza, cabeleireiros e similares;
IV - hospitais, unidades de saúde com leitos e casas de repouso;
V - escolas, creches, abrigos, asilos e albergues;
VI - quartéis;
VII - indústrias, se a atividade setorial específica demandar água
aquecida no processo de industrialização ou, ainda, quando disponibilizar
vestiários para seus funcionários;
VIII - lavanderias industriais, de prestação de serviço ou coletivas, em
edificações de qualquer uso, que utilizem em seu processo água aquecida.
Art. 4º - Sem prejuízo do estabelecido no artigo 2º deste decreto, é
igualmente obrigatória a instalação do SAS nas edificações, novas ou não,
isoladas ou agrupadas horizontal ou verticalmente ou superpostas, da
categoria de uso residencial, ou integrantes de conjunto de instalações de
usos não-residenciais, que incluam a construção de piscina de água aquecida.
§ 1º - Para os fins deste decreto, consideram-se piscinas todos os
reservatórios de água para finalidades de lazer, terapêuticas e de práticas
esportivas, com capacidade superior a 5m3 (cinco metros cúbicos).
§ 2º - O SAS específico para a piscina é composto por coletor solar,
aquecimento auxiliar, acessório e suas interligações hidráulicas que funcionem
por circulação natural ou forçada.
§ 3º - O disposto neste artigo aplica-se somente às piscinas, novas ou
existentes, que venham a receber um sistema de aquecimento.
Art. 5º - Nas novas edificações destinadas ao uso residencial, unifamiliar
ou multifamiliar, que tenham um número de banheiros igual ou superior a 4
(quatro) por unidade habitacional deverá ser instalado o sistema de
aquecimento solar completo.
Parágrafo único. Para efeito de aplicação deste decreto, define-se:
I - banheiro, o aposento dotado de vaso sanitário, possuindo ou não,
em suas instalações, aquecimento de água sanitária por alguma fonte de
energia;
II - água sanitária, a água potável utilizada para consumo humano;
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III - água de piscina, a água tratada para uso exclusivo de
abastecimento da piscina.
Art. 6º - Nas novas edificações destinadas ao uso residencial unifamiliar
ou multifamiliar, que possuam até 3 (três) banheiros por unidade habitacional,
deverá ser executada toda a infraestrutura (sistema de instalação hidráulica,
prumadas, respectiva rede de distribuição e suporte estrutural adequado) que
permita a instalação do reservatório térmico e das placas coletoras de energia
solar.
Parágrafo único. O disposto no “caput” deste artigo não se aplica à
hipótese em que o uso do SAS for tecnicamente inviável, nos termos do artigo
12 deste decreto.
Art. 7º - As instalações hidráulicas e os equipamentos de aquecimento
de água por energia solar deverão ser dimensionados para atender, no
mínimo, a 40% (quarenta por cento) de toda a demanda anual de energia
necessária para o aquecimento de água sanitária e água de piscinas, de
acordo com a Metodologia de Avaliação da Contribuição Solar constante do
Anexo Único deste decreto, atendendo às Normas Técnicas Oficiais.
§ 1º - Para efeito de comprovação das exigências da Lei n.° 14.459, de
2007, e deste decreto, os equipamentos solares devem apresentar
obrigatoriamente a etiqueta do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização
e Qualidade Industrial - INMETRO, de acordo com os regulamentos
específicos aplicáveis do Programa Brasileiro de Etiquetagem - PBE.
§ 2º - A Prefeitura do Município de São Paulo poderá exigir o
cumprimento de outras normas técnicas ou recomendações normativas de
projeto e instalação de sistemas relacionados com o SAS.
Art. 8º - O somatório das áreas de projeção dos equipamentos,
constituídos pelas placas coletoras e reservatórios térmicos, não será
computável para efeito do cálculo do coeficiente de aproveitamento básico e
máximo previsto na Legislação de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo LPUOS.
Parágrafo único. A área de projeção mencionada no “caput” deste artigo
refere-se ao resultado da aplicação dos parâmetros contidos no Anexo Único
deste decreto.
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Art. 9º - Para a obtenção de Alvará de Aprovação e/ou Execução, deverá
constar, nas peças gráficas, nota técnica declarando o atendimento à Lei nº
14.459, de 2007, e a este decreto, bem como indicação da implantação e
dimensões dos equipamentos a serem instalados (altura para efeito de
gabarito, largura e inclinação).
Art. 10 - Na relação de documentos exigidos para a obtenção de
licenças perante a Prefeitura, que não necessitem da entrega de peças
gráficas, deverá constar declaração por parte do engenheiro responsável pela
obra atestando o atendimento das disposições previstas na Lei n.º 14.459, de
2007, e neste decreto.
Art. 11 - Em qualquer das hipóteses a que se referem os artigos 9º e 10,
deverá, ainda, ser apresentada, pelo responsável técnico da obra, a respectiva
Anotação de Responsabilidade Técnica - ART do Sistema de Aquecimento
Solar projetado e instalado.
Art. 12 - A obrigatoriedade da instalação de Sistema de Aquecimento
Solar não se aplica a edificações onde se comprove ser tecnicamente inviável
alcançar as condições para aquecimento de água por energia solar.
§ 1º - O enquadramento na situação prevista no “caput” deste artigo
deverá ser comprovado mediante Parecer Técnico, acompanhado de estudos
técnicos conclusivos elaborados por profissional habilitado, demonstrando a
inviabilidade de atendimento à exigência legal, consoante os parâmetros
estabelecidos no Anexo Único integrante deste decreto.
§ 2º - A documentação prevista no § 1º deste artigo deverá ser
apresentada à Prefeitura no momento da solicitação das licenças, devendo ser
juntada ao processo administrativo pertinente.
§ 3º - Os estudos técnicos deverão considerar o emprego da melhor
tecnologia disponível, nos termos das recomendações técnicas do INMETRO
e das normas técnicas vigentes, e deverão apresentar parecer definitivo, com
conclusões objetivas, bem como identificar claramente a obra a que se
referem.
§ 4º - Quando dos pedidos de licenças, o responsável técnico deverá
apresentar declaração quanto à inviabilidade de implantação do SAS,
acompanhada do recolhimento de ART específica para o referido estudo de
inviabilidade.
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§ 5º - Para efeitos deste decreto, consideram-se critérios técnicos que
tornem inviável a implantação do SAS os fatores que reduzam a fração solar a
valores inferiores aos exigidos para contribuição solar, na conformidade do
disposto no artigo 7º deste decreto, decorrentes de:
I - sombreamento do local de implantação dos coletores solares por
edificações e/ou obstáculos externos existentes que não fazem parte da
edificação;
II - sombreamento sobre a área coletora, obtido por meio do método
de carta solar,
avaliado no dia 6 (seis) de abril nos horários de 9h (nove horas), 12h
(doze horas) e 15h (quinze horas), nas seguintes condições:
a) se for maior do que 60% (sessenta por cento), em pelo menos um
desses horários, não será possível a utilização do SAS;
b) se estiver entre 30% (trinta por cento) e 60% (sessenta por cento),
em pelo menos um desses horários, o SAS deve ser instalado, mas com
ajuste das baterias de coletores e acionamento independente do sistema de
circulação de água;
c) se estiver abaixo de 30% (trinta por cento), em pelo menos um
desses horários, o SAS deve ser instalado;
III - limitações derivadas da aplicação da Legislação de Uso e
Ocupação do Solo e do Código de Obras e Edificações, que evidenciem a
impossibilidade de dispor de toda a superfície de coletores solares necessária
ao atendimento das disposições da Lei n.° 14.459, de 2007, e deste
decreto.
Art. 13 - Decreto específico, a ser editado no prazo de 180 (cento e
oitenta) dias, definirá, para as novas edificações destinadas às Habitações de
Interesse Social - HIS, as normas de implantação, os procedimentos
pertinentes e os prazos para atendimento às disposições da Lei n.° 14.459, de
2007.
Art. 14 - Aplicam-se as disposições da Lei nº 14.459, de 2007, e deste
decreto aos projetos de novas edificações protocolizados a partir de 180
(cento e oitenta) dias da data de publicação deste decreto.
Art. 15 - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
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ANEXO D – Tabelas dos coletores e reservatórios térmicos destinados ao sistema
de aquecimento de água por energia solar etiquetados pelo PBE dos
site do INMETRO
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