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RESUMO

Este trabalho identifica os impactos causados pelas publicações dos Códigos
de Obras e Edificações do município de São Paulo, desde a sua instauração até a
última revisão sancionada, na qualidade do projeto e ambiente construídos, no que
tange ao conforto ambiental com ênfase no conforto térmico e iluminação natural.
Para tanto, foram realizadas análises e discussões das modificações ocorridas,
identificando como o Código de Obras e Edificações se relaciona com os edifícios
habitacionais no município de São Paulo através dos requisitos de conforto
ambiental. Além disso, as análises realizadas buscam relacionar as revisões da
legislação com o mercado imobiliário e a sociedade ao longo do período de 1929 a
2017, ano da última revisão publicada com o intuito de compreender qual a relação e
a influência dessas alterações na qualidade das habitações construídas. Além da
sistematização de dados levantados nas versões publicadas da legislação edilícia do
município de São Paulo, buscou-se a formulação de argumentos para análise crítica
sobre como o conforto ambiental tem sido abordado ao longo dos anos. Com o
intuito de verificar qual a influência da legislação edilícia na arquitetura paulistana,
foram selecionados alguns edifícios nos períodos de vigência dos Código de Obras
e Edificações com a análise de alguns aspectos técnicos e construtivos previamente
selecionados. Ao longo do estudo foi possível identificar cinco períodos de vigência
da legislação edilícia através dos principais eventos ocorridos na economia e política
que foram importantes para o desenvolvimento do mercado imobiliário paulistano. As
críticas constantes a essa legislação, levou o município de São Paulo a diminuir e
eliminar vários parâmetros que regulavam a parte interna das construções,
eliminando índices de conforto ambiental que são relevantes e contrariando as
tendências internacionais que buscam, em revisões sistemáticas nos seus
instrumentos regulatórios, a eficiência energética e o desempenho ambiental das
edificações.

Palavras Chaves: Códigos e Obras e Edificações; Conforto Ambiental; Mercado
Imobiliário; Habitação de Mercado; São Paulo

ABSTRACT

Evolution of the Building Code of São Paulo city: implications for
environmental comfort.

This research identifies the impacts caused by the Codes Buildings of Sao
Paulo city, since it’s first publication until the last revision, in the quality of the project
and built environment, with regard to environmental comfort, particularly the thermal
comfort and the daylighting at residential buildings. For this purpose, several
analyses and discussions of the changes that occurred in the Code Buildings of Sao
Paulo and its implications for the environmental comfort have been made, identifying
how the buildings regulations related to residential buildings in the city of São Paulo
through all the requirements necessary to ensure environmental comfort. In addition
to the systematization of data collected in published versions of building legislation in
the city of São Paulo, it also pursued arguments for a critical analysis of how
environmental comfort has been treated over the years. In order to verify the
influence of building legislation on São Paulo architecture, some buildings were
selected during the period of 1929 until 2017 with the analysis of some previously
selected technical and construction points. The constant criticism of this legislation
led the city of São Paulo to reduce and eliminate several parameters that regulated
the indoor environment of the buildings, eliminating environmental comfort indexes
that are relevant and contradicting the international trends that they seek, in
systematic reviews in their regulatory instruments, energy efficiency and
environmental performance of buildings.

Keywords: Building Code; Environmental comfort; Property market; Housing Market;
Sao Paulo
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1 INTRODUÇÃO
Esta pesquisa explora o instrumento legal que estabelece os procedimentos
relativos à atividade construtiva denominado Código de Obras e Edificações (COE),
o qual regulamenta a construção de edifícios e sua efetividade como viabilizador de
práticas voltadas à qualidade ambiental da edificação.
O Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM) elaborou um guia
técnico intitulado “Modelo para Elaboração de Códigos de Obras e Edificações”
através do Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (PROCEL) com
o propósito de ajudar os municípios a adotarem um COE que promovesse
edificações energeticamente mais eficientes sem comprometer os níveis de conforto
e qualidade. Este documento atribui ao COE um papel importante para a qualidade
ambiental urbana e estabelece que:
Atuando como instrumento legalizador dos costumes construtivos, o
Código deve tratar das questões relativas à estrutura, função, forma,
segurança e salubridade das construções, especialmente das
edificações, tanto das zonas urbanas quanto rurais do Município.
Deve também garantir o direito do indivíduo a áreas condizentes
com as atividades que ali serão desenvolvidas, evitando assim a
ocorrência de procedimentos que atuem de forma danosa ao
equilíbrio
físico
e
psicológico
dos
usuários
(ELETROBRAS/PROCEL, IBAM/DUMA, 2012, p. 26).

Desse modo, entende-se que o objetivo de um COE é estabelecer os
requisitos mínimos aceitáveis baseados nas leis físicas, nas propriedades dos
materiais e no uso a que se destina o edifício, os quais são necessários para
assegurar a saúde pública, a segurança e o bem-estar no ambiente construído
(TEODORO, 2012). Ele pode também sistematizar a quantidade excessiva de
informação existente, transformando normas e padrões num sistema ordenado e
acessível para os proprietários e profissionais envolvidos no projeto, garantindo a
saúde e bem-estar dos ocupantes de uma edificação (CABO, 1997 apud
TEODORO, 2012).
No Brasil, a Constituição Federal de 1988 legitima o município como ente
atuante da federação e atribui competência ao município para legislar sobre
assuntos de interesse local, de forma a suplementar a legislação federal e estadual,
promovendo o adequado ordenamento do solo urbano e assegurando o poder de
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polícia administrativa dos municípios (ELETROBRAS/PROCEL, IBAM/DUMA, 2012).
Segundo o guia técnico da ELETROBRAS/PROCEL, IBAM/DUMA IBAM (2012), o
COE deve orientar os legisladores, construtores, projetistas e usuários quanto às
medidas necessárias para a sustentabilidade das edificações e não deve ser
entendido apenas como instrumento do poder de polícia do município.
Vários instrumentos legais são utilizados pelos municípios para implantação
da política urbana, o conjunto formado por COE, Plano Diretor (PD), Lei de
Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo (LPUOS), Código Sanitário, entre outros,
atua com o objetivo de regular a produção do espaço urbano e edificado. Segundo
Tereza Cristina Baratta no guia técnico da ELETROBRAS/PROCEL, IBAM/DUMA
IBAM (2012), dentro desse sistema, o COE tem uma função importante por ordenar
os procedimentos referentes à atividade construtiva com impacto direto na qualidade
do ambiente urbano e “é o instrumento regulatório mais utilizado mundialmente”
(TEODORO, 2012, p. 196) e por mais da metade dos municípios brasileiros (IBGE,
2018).
O primeiro Código de Obras e Edificações do município de São Paulo
(COESP) foi aprovado pela Lei nº 3.427 de 19 de novembro de 1929 (SÃO PAULO,
1929), e foi também, o primeiro a ser implantado no Brasil. A partir de sua primeira
publicação, o COESP passou por significativas alterações ao longo dos anos e
novas versões foram publicadas produzindo documentos que diferem totalmente um
do outro. A cada publicação de um novo COE em São Paulo, cursos e códigos
comentados são produzidos pelo mercado para facilitar o seu entendimento, pois
com um texto totalmente novo, ele precisa ser interpretado e estudado pelos
agentes envolvidos no processo.
A cada nova versão publicada, as justificativas sempre foram de simplificar,
desburocratizar e agilizar os processos de aprovação junto à prefeitura, deixando
cada vez mais nas mãos dos proprietários e responsáveis pelo projeto o
atendimento às legislações e normas técnicas vigentes. Mas o que se nota é a sua
constante vinculação aos interesses do setor imobiliário, desde o momento histórico
em que se delineou a prevalência da rentabilidade do solo urbano sobre a questão
social da habitação (ROLNIK, 2003).
Uma das críticas ao COE, é que no Brasil, a sua principal característica é o
foco no interior da edificação, em prejuízo de sua relação com a cidade e estes são
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vistos, muitas vezes, como “gessos” da liberdade criativa e dinamismo natural do
crescimento das cidades (CUNHA, 2011). Segundo Rolnick (2003), a necessidade
de se garantir condições mínimas de habitabilidade e de garantir o rendimento
financeiro da construção simultaneamente está presente nesta regulação e nas
discussões sobre a sua melhoria.
Cunha (2011), ressalta que uma característica que impacta na qualidade dos
COE brasileiros é a falta de cultura de revisão sistemática desses instrumentos,
sendo constante a adoção de emendas às leis dificultando o rápido entendimento de
quem precisa acessar essas informações. A enorme quantidade de definições e
interpretações associadas às leis, a dificuldade dos municípios em gerir a política
urbana e a desarticulação entre os setores responsáveis pelo licenciamento e
fiscalização torna todo processo de aprovação de projetos junto às prefeituras
incompreensíveis, favorecendo o descumprimento da lei (CUNHA, 2011).
Em um período de quase 90 anos de atuação do COESP na regulação dos
edifícios paulistanos, o município de São Paulo teve um intenso crescimento
populacional e imobiliário. A população nesse período saltou de aproximadamente
590 mil para 12 milhões de habitantes (IBGE, 2018) e o número de novas
construções, somente no período de 1930 a 1950, aumentou de 3.992 para 21.600
(MORSE, 1970 apud GALVÃO, 2007). Nesse período foram publicadas cinco
versões do COESP: em 1929 (SÃO PAULO, 1929), 1955 (SÃO PAULO, 1955), 1975
(SÃO PAULO, 1975), 1992 (SÃO PAULO, 1992a) e a última em 2017 (SÃO PAULO,
2017a).
Após vinte e cinco anos sem atualizações, o último COESP (SÃO PAULO,
2017a) entrou em vigor em 2017. Nessa última versão, notou-se uma grande
simplificação, levando à exclusão de vários indicadores de conforto ambiental,
passando a pesquisa dessas referências para as Normas Técnicas Brasileiras
(NBR). Como exemplo, notou-se a exclusão do item que continha as exigências de
dimensionamento mínimo de aberturas para iluminação e ventilação, contrariando as
tendências dos códigos internacionais, que além de manterem os parâmetros
prescritivos mínimos ainda acrescentaram exigências para realização de simulações
e análises baseadas no desempenho dos espaços projetados (TSUDA, 2019).
Conforme a definição que consta nessa última versão, o COESP:
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[...] é o instrumento que disciplina as regras gerais de licenciamento
da atividade edilícia, bem como de fiscalização da execução,
manutenção e utilização de obras e equipamentos. Além disso,
estabelece normas edilícias a serem observadas no Município de
São Paulo, em complemento às fixadas por Normas Técnicas
relacionadas à matéria (SÃO PAULO, 2017a, p. 8).

Para Fernandes (2009), o que garante o cumprimento de parâmetros mínimos
para o desempenho da edificação em relação ao conforto ambiental, em razão do
seu caráter obrigatório, é a legislação regulatória das construções. Assim, simplificar
esses instrumentos legais prejudica o projeto, permitindo que os projetistas sofram
com a pressão das exigências do mercado imobiliário que, na maioria das vezes,
não cumpre com os índices de conforto ambiental (FERNANDES, 2009).
O arquiteto, atualmente, é o que menos opina sobre o desenho das unidades
residenciais

da

produção

de

apartamentos,

sendo

decidido

pela

dupla

incorporador/vendedor (VILLA, 2004). Villa (2004) chama atenção para a produção
de apartamentos metropolitanos, especialmente o produzido na metrópole paulista,
e aponta que, nas últimas décadas, essa produção é mais um produto de estratégias
de marketing do que um problema de arquitetura.
Atualmente, a lógica da construção é a mesma da linha de montagem da
indústria, para a qual é exigida rapidez desde o estudo de viabilidade de um
empreendimento até a finalização do seu projeto para aprovação nos órgãos legais
(BERNIS, 2008). Segundo o autor, desse modo, na maioria dos casos, a
participação do arquiteto nesse processo da produção habitacional tem caráter
meramente burocrático, onde são exigidos conhecimento da legislação, capacidade
de responder com rapidez aos problemas apresentados e seu talento para montar
uma boa rede de contatos permitindo agilizar os trâmites legais e pouco opinam
sobre o projeto.
Assim, entende-se que o mais adequado seria desburocratizar as instâncias
de aprovação de projeto e não as exigências relacionadas aos parâmetros
prescritivos, por exemplo, de conforto ambiental e relacionados com o bem-estar. A
atividade de aprovação de projetos tornou-se tão complexa que necessita ser
decifrada, “fazendo surgir a figura do “arquiteto despachante”, ou seja, aquele
profissional especializado em aprovar projetos nas prefeituras” (BERNIS, 2008 e
CUNHA, 2011, p. 35).
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Apesar da disciplina conforto ambiental estar presente na formação
acadêmica do arquiteto, muitas vezes as condicionantes ambientais de um projeto
acabam sendo descartadas por questões mercadológicas ou conceituais, como por
exemplo, a tendência da padronização e globalização da arquitetura e a aceleração
do processo construtivo, em que o tempo para a etapa de projeto foi reduzido
(FERNANDES, 2009).
Após a revolução industrial, acreditava-se que as condições de conforto das
edificações seriam garantidas pelo uso e desenvolvimento de tecnologias ativas,
conceito reforçado pela disponibilidade de energia elétrica aliada ao conceito
modernista do estilo internacional (FERNANDES, 2009). Durante o século XX, com o
desenvolvimento tecnológico e a disponibilidade de energia elétrica, a concepção
era de que, “independente do clima, uma edificação poderia ser implantada em
qualquer região, com as mesmas características arquitetônicas e construtivas,
promovendo o mesmo conforto aos seus usuários, já que a energia garantiria um
desempenho adequado” (TEODORO, 2012, p. 34 e ALVES, 2019).
Para efetivar a prática de projetos adequados ao clima, as legislações são
fundamentais, pois exigindo parâmetros mínimos, obriga os envolvidos na
concepção do projeto a cumpri-los, desde que os órgãos competentes fiscalizem.
Neste sentido, o COE é uma ferramenta para garantir as boas práticas profissionais
em relação ao conforto ambiental e à eficiência energética, contribuindo também
para a sustentabilidade.
Assim, viu-se a necessidade de realizar um diagnóstico do COESP quanto às
recomendações arquitetônicas que afetam o conforto ambiental, atendo-se aos
parâmetros relacionados ao conforto térmico e lumínico, e como esse instrumento
regulatório se relaciona com o desenvolvimento imobiliário no município de São
Paulo, entre 1929 a 2017, e justifica-se pela tendência mundial de busca por
desempenho ambiental, em que as legislações eficientes têm papel fundamental.
Procurou-se dessa maneira contribuir com a análise e discussão das
modificações ocorridas no espaço construído e para melhoria da qualidade de
projeto, identificando como o COE se relaciona com os edifícios residenciais
verticais privados no município de São Paulo, através dos requisitos de conforto
ambiental. Resgatar a história da legislação urbana e edilícia na cidade São Paulo é
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uma maneira de adentrar na história da cidade, bem como elucidar seu papel político
e cultural ao longo dessa história (ROLNIK, 2003).
Optou-se pela modalidade de habitação em apartamento e pela habitação de
mercado, habitação produzida e comercializada pela iniciativa privada. A habitação
de interesse social, entendida como habitação produzida e financiada por órgãos
estatais destinadas à população de baixa renda (BONDUKI, 2017), foi excluída
desse trabalho, cuja análise dependia de pesquisa específica e distinta dos
utilizados para a habitação de mercado e divergem da experiência profissional da
autora.
O interesse pela habitação de apartamento, deu-se, também, pela
averiguação de que esta tem sido uma modalidade de habitação cada vez mais
adotada por uma parcela significativa da população, principalmente em grandes
cidades. Em São Paulo, por exemplo, os dados da pesquisa realizada por Villa
(2004) mostram que a cada ano tem aumentado o número de pessoas que
escolhem o apartamento como moradia.

1.1 Objetivos
Esta pesquisa tem como objetivo identificar os impactos causados nos
edifícios residenciais verticais privados no município de São Paulo, pelas diversas
versões publicadas dos Códigos de Obras e Edificações de São Paulo desde a sua
instauração até a última versão sancionada (período de 1929 a 2017).
Refere-se ao aspecto do conforto ambiental dos espaços internos das
edificações, englobando o conforto lumínico e térmico, tendo em vista contribuir para
a melhoria da qualidade de projeto e do ambiente construído. Busca-se, também,
contribuir para a compreensão de como os requisitos de conforto ambiental são
abordados na legislação edilícia municipal.
Mais especificamente, esta pesquisa visa determinar em que contexto os
edifícios de São Paulo são construídos a partir da sua relação com o Código de
Obras e as aprovações de projeto ao longo do tempo.
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1.2 Estrutura do texto
O desenvolvimento da pesquisa é apresentado em 6 capítulos, sendo que o
primeiro apresenta as justificativas da escolha do tema dessa dissertação e os
objetivos, e no segundo, as metodologias adotadas para obtenção dos resultados. O
levantamento histórico da legislação urbanística e edilícia, do desenvolvimento
imobiliário da cidade de São Paulo e do conforto ambiental, saúde e bem-estar
foram abordados no capítulo 3.
Já no capítulo 4, foi realizado um diagnóstico das atualizações dos COE
publicados no município de São Paulo, relacionando-os com os momentos históricos
importantes do desenvolvimento da organização do espaço doméstico habitacional e
a produção imobiliária habitacional de mercado, nos seus períodos de vigência. Este
capítulo trata das tipologias internas dos apartamentos e como o COESP e suas
atualizações determinaram as alterações nos indicadores de conforto ambiental das
edificações. São apresentadas, também, as condicionantes escolhidas que
interferem no conforto desses espaços internos.
Por fim, no capítulo 5, são apresentados os impactos dos COEs no conforto
ambiental, a partir do levantamento de dados dos cinco COESP, através dos
parâmetros identificados, em especial, as análises das modificações ocorridas no
COESP publicado em 2017.
Nas conclusões e considerações finais da pesquisa são expostos os
resultados das análises, lançando base para futuras pesquisas no campo da
legislação edilícia e desempenho ambiental e as últimas considerações.
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2

METODOLOGIA
Existem diversos procedimentos metodológicos possíveis de serem adotados

em todos os ramos da pesquisa (VARGAS, 1985). Para esse trabalho, foram
utilizados os métodos da pesquisa exploratória e explicativa, visando uma maior
proximidade com o tema, através da descoberta de ideia e pensamentos e utilizando
a relação causa e consequência do fenômeno estudado, com obtenção de dados
qualitativos e quantitativos.
A partir da leitura da bibliografia e da pesquisa documental, produziu-se um
balanço historiográfico mais apurado e obteve-se um maior entendimento da
legislação edilícia na cidade de São Paulo e de como ocorreu a introdução do
primeiro Código de Obras no munícipio. Além dos trabalhos acadêmicos e livros
referentes aos temas tratados, a pesquisa foi pautada pela análise de projetos e da
obra construída, assim como fotografias e plantas arquitetônicas que possam
documentar os edifícios.
Considerou-se ainda uma revisão bibliográfica dos principais estudos
realizados sobre a legislação regulatória urbanística e edilícia do município de São
Paulo, a atividade imobiliária com enfoque na verticalização e sobre o conforto
ambiental: saúde e bem-estar. Essa revisão visa o entendimento do COE como tema
dessa pesquisa, ou seja, faz uma revisão geral para entender seu tema no contexto.
Na revisão bibliográfica referente ao instrumento regulador denominado COE
foram encontradas poucas pesquisas, principalmente no que concerne à análise
dessa legislação no município de São Paulo, e as pesquisas existentes
apresentaram divergências de datas de leis e conteúdos dessas leis, decretos e
atos. Assim, sentiu-se necessidade de organizar e relacionar todos os COE
publicados no município desde 1929 até 2017, com o quadro social e econômico
durante cada período de atuação. Esta dissertação considerada o COESP de 1929 a
primeira publicação de um código de obras no município de São Paulo,
anteriormente eram chamados de Códigos de Posturas Municipais (FELDMAN,
2001).
Assim, no capítulo 4, são apresentados os indicadores de conforto ambiental
dos espaços internos das edificações encontrados em cada COESP. Os estudos do
COESP foram organizados em cinco períodos históricos correspondente ao seu
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período de vigência (Quadro 1). Em cada período, buscou-se identificar, em que
contexto os edifícios de São Paulo se relacionaram com o COE vigente. Para isso,
foram selecionados edifícios residenciais de cada período (plantas modelos) para
análise das tipologias internas dos apartamentos construídos em São Paulo e se
houve relação direta entre os indicadores relacionados ao conforto térmico e
lumínico estipulados nos COESP com as modificações internas. Não é objetivo
desse trabalho percorrer e abordar as obras em detalhes, esse estudo se restringe à
análise geral das tipologias internas e limita-se a apontar similaridades e
divergências nas produções de cada período sobre um problema comum, que é a
utilização da legislação edilícia e o conforto ambiental.
A dissertação de Villa (2002) foi muito utilizada nessa pesquisa e na seleção
das plantas e projetos utilizados para o estudo. Villa (op.cit) contou com a
colaboração de vários membros do Núcleo de Estudos de Habitares Interativos da
Universidade de São Paulo (Nomads-USP), bolsistas de iniciação cientifica
financiados pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo
(Fapesp), Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico (CNPq) e
Fundação para o Incremento da Pesquisa e do Aperfeiçoamento Industrial (FIPAI).
Nesse trabalho do autor referido, foram analisamos 482 projetos de edifícios de
apartamentos produzidos na cidade de São Paulo no período de 1910 a 2002,
resultando em um vasto banco de dados sobre exemplos dessa modalidade.
O primeiro período, tem início com a promulgação do COESP, intitulado de
Código de Obras Arthur Saboya, em 1929 e se estende até 1955, momento em que
o congelamento no preço dos aluguéis pela lei do inquilinato estimula a produção
habitacional para venda e que são lançadas as bases da modernidade na
arquitetura paulista (VILLA, 2002). O segundo período (1955-1975), com a
publicação do COESP em 1955, é marcado pela acelerada verticalização para uso
residencial e:
[...] pela propagação da habitação como fator econômico na
estratégia de industrialização do país e a casa própria como
elemento na formação ideológica, política e moral do trabalhador,
conferindo à produção imobiliária um novo e intenso dinamismo
(HOYLER, 2014).
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Considerou-se o terceiro período (1975-1992), o período após a implantação
do terceiro COESP ocorrida durante a vigência do Banco Nacional de Habitação
(BNH), a consolidação do apartamento contemporâneo e diminuição da importância
na assinatura dos edifícios de apartamentos por grandes nomes da arquitetura. O
quarto período (1992-2017), tem início num ambiente de insegurança econômica, a
consolidação do apartamento mínimo, a crise energética e oscilações no mercado
imobiliário. No quinto, e último período (2017-dias atuais) foi feita uma previsão das
tendências dos possíveis impactos (Quadro 1).
No capítulo 5, faz-se uma análise de como a legislação edilícia tem abordado
o conforto ambiental ao longo do tempo e na atualidade, em especial no COESP de
2017 a partir dos indicadores de conforto ambiental dos espaços internos das
edificações encontrados em cada COESP.

Quadro 1 - Períodos históricos correspondentes aos períodos de vigência dos COESP.
Períodos

COESP – Período de
vigência

Principais acontecimentos

Primeiro
Período

Arthur Saboya – 1929
(COESP/29)
(1929 até 1955)

• período rentista
• congelamento no preço dos aluguéis pela lei do
inquilinato
• lançadas as bases da modernidade na
arquitetura brasileira

Segundo
Período

COESP – 1955
(COESP/55)
(1955-1975)

Terceiro
Período

COESP – 1975
(COESP/75)
(1975-1992)

Quarto
Período

COESP – 1992
(COESP/92)
(1992-2017)

Quinto
Período

COESP – 2017
(COESP/2017)
(2017-dias atuais)

• ideologia da casa própria
• metrópole industrial
• acelerada verticalização para uso residencial
• vigência do Banco Nacional de Habitação (BNH)
• diminuição da importância na assinatura dos
edifícios de apartamentos por grandes nomes
da arquitetura
• formação de novos núcleos familiares
• a consolidação do apartamento contemporâneo
• ambiente de insegurança econômica
• consolidação do apartamento mínimo
• crise energética
• oscilações no mercado imobiliário
• atualidade
• previsão das tendências dos possíveis impactos

Fonte: elaborada pelo autor.

O Quadro 2 demonstra a representação esquemática dos passos dessa
pesquisa.
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Quadro 2 – Estrutura da pesquisa.
Definição da Hipótese:
As versões do COE de São Paulo foram insuficientes em relação ao crescimento
da cidade e sem análises críticas periódicas indicadores de conforto ambiental
foram suprimidos levando a impactos na qualidade dos projetos arquitetônicos
indicando forte vinculação aos interesses do mercado imobiliário e a
rentabilidade do solo urbano.

Capítulo
1e2

Justificativas
Objetivos
Metodologia

✓
✓
✓

Pesquisa e Revisão Bibliográfica:
Legislação regulatória urbanística e edílica
Conforto Ambiental, bem-estar e saúde
Desenvolvimento imobiliário em São Paulo

Referencial Teórico:
✓ Códigos de Obras e
Edificações
Período:
✓ 1929 a 2017

Capítulo
3

Parâmetros para análise dos COESP indicadores de conforto ambiental
(conforto térmico e lumínico) no ambiente interno das edificações
Seleção de edifícios que possibilitem a leitura de sua época relacionando
com os períodos dos cinco códigos de obras implantados em São Paulo.

1º Período
(1929/1955)
COESP
Arthur
Saboya
Lei nº3427

2º Período
(1955/1975)
COESP/55
Lei nº4615

3º Período
(1975/1992)
COESP/92
Lei nº
8266/75

4º Período
(1992/2017)
COESP/92
Lei nº
11.228/92

5º Período
(2017/dias
atuais)
COESP/2017
Lei nº16.642

Capítulo
4

Análises a partir dos levantamentos abaixo:
Diagnóstico do COESP em relação
à demanda do conforto ambiental,
o mercado imobiliário e a
arquitetura.

Quadro comparativo com a
modificações que implicam no
conforto ambiental dos 5 COESP

Conclusões e Considerações Finais

Capítulo
5

Capítulo
6

Fonte: Elaborado pelo autor (2020).

23

3

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
O trabalho envolveu pesquisa bibliográfica referente a três temas pertinentes

à essa pesquisa: legislação regulatória urbana e edilícia na cidade de São Paulo
com ênfase no COESP, o desenvolvimento imobiliário com enfoque na verticalização
e o conforto ambiental e como este se relaciona com o bem-estar e saúde dos
usuários das edificações, buscando o conforto térmico e lumínico.
A revisão bibliográfica apresenta esses temas a partir de referencial teórico de
modo a consolidar um conjunto de fatores importantes que puderam subsidiar a
formulação de critérios técnicos pertinentes ao objetivo da pesquisa aplicáveis à
realidade brasileira. Assim, sentiu-se a necessidade de entender como, no período
estudado, ocorreu o desenvolvimento urbano e sócio econômico no município de
São Paulo, associado a atividade imobiliária e como o conforto ambiental está
inserido na legislação edilícia.
Primeiramente, a revisão bibliográfica recupera historicamente o papel das
legislações no processo de formação dos espaços construídos, em especial, os
COE. Na pesquisa bibliográfica foram encontrados estudos com propostas de
revisões do COE de algumas cidades brasileiras e grande parte aborda aspectos de
inserção de parâmetros de eficiência energética, entre elas Fernandes (2009) e
Teodoro (2012). Os principais autores pesquisados com enfoque na história da
legislação urbana e edilícia foram Reis Filho (1968, 1970), Sangirardi (1977),
Feldman (1996 e 2001), Somekh (1997), Buson (1998), Toledo (1999, 2001),
Campos (2002), Freitas Junior (2008) e Cunha (2011).
Em um segundo momento, buscou-se entender o desenvolvimento do setor
imobiliário da cidade de São Paulo por meio da atividade imobiliária residencial
através dos autores que tratam do tema, destacando-se, Somekh (1997), Cipolla
(2001), Rolnik (2003), Nobre (2006), Galvão (2007), Segawa (2010), Anitelli e
Tramontano (2012), Bonduki (2017), Hoyler (2017), Lores (2017). Segundo Hoyler
(2017), a literatura especializada não tem se ocupado em análises sobre as formas
como os setores envolvidos na construção das cidades relacionam-se com o poder
público, assim o objetivo foi entender como, no período estudado, ocorreu o
desenvolvimento urbano e sócio econômico no município sem esgotar o assunto.
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Para avaliar a relação do conforto ambiental, especialmente focado no
conforto térmico e lumínico, com o bem-estar e saúde dos usuários das edificações
foram utilizados os estudos de Frota e Schiffer (2001), Toledo (1999, 2001), Cândido
(2006), Fernandes (2009), Teodoro (2012), Lamberts, Dutra e Pereira (2013), Martau
(2015), Romero (2015), Corbella e Yannas (2016), Quiles (2017) e Soares (2018).
Um dos objetivos foi, também, entender como o conforto ambiental é definido na
legislação a partir da atuação da normatização.

3.1 A legislação regulatória urbanística e edilícia no Brasil
Durante o século XV, no processo de colonização da América, a regulação
das construções foi marcada pela proposição de parâmetros construtivos e de
assentamento bem definidos. Durante o período colonial português no Brasil, na
formação das vilas e cidades brasileiras, as normas determinadas pelas Cartas
Régias definiam a uniformidade dos terrenos e da morfologia das edificações
(BUSON, 1998).
Reis Filho (1970) destaca que, as dimensões e número de aberturas, a altura
dos pavimentos e alinhamentos com as vias públicas e as edificações vizinhas foram
exigências frequentes no século XVIII. O autor indica que havia “uma preocupação
de caráter formal, cuja finalidade era, em grande parte, garantir para as vilas e
cidades brasileiras uma aparência portuguesa” (REIS FILHO, 1970, p. 24).
A vila de São Paulo foi fundada em 1554 e permaneceu assim até 1711,
quando foi elevada à cidade. Em meados do século XIX, a cidade de São Paulo
passa a ser importante centro de comercialização do café. A partir disso, ela começa
a sofrer profundas modificações em sua estrutura urbana e aos poucos, novos
hábitos de vida e novas tecnologias construtivas foram sendo incorporados (BUSON,
1998).
Desta forma, o contexto recente dos COEs brasileiros começou pela
experiência de São Paulo, no século XIX, que influenciou a legislação de várias
outras cidades (CUNHA, 2011). Em 1875, foi publicado o chamado Código de
Postura de São Paulo, que reunia regras para execução de obras levando em
consideração a harmonia estética, segurança e higiene para um conglomerado de
20 mil habitantes (SANGIRARDI, 1977).
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No período de 1886 a 1900, São Paulo passa por um crescimento
populacional, de acordo com Cano (1979 apud BONDUKI, 2017), a cidade recebeu
cerca de 900 mil estrangeiros. Esse crescimento repentino trouxe problemas
habitacionais e leva uma grande parcela da população a viver em cortiços, estes
foram “habitações coletivas de aluguel que estimulava a superutilização do lote e
das construções através da subdivisão de cômodos no maior número possível de
cubículos” (ROLNIK, 2003, p. 36).
Algumas epidemias ocorridas na cidade fizeram que o poder público
começasse a intervir nas construções com a criação de legislação buscando sanear
os cortiços. As primeiras menções legais ao cortiço apareceram em 1886, uma delas
na nova publicação do Código de Posturas de São Paulo e no Padrão Municipal que
proibia a construção de cortiços na área central da cidade (ROLNIK, 2003).
Na Europa do século XVIII aparecem os primeiros estudos, em especial na
França, relacionando os efeitos dos fluídos (água e ar) na transmissão das doenças,
esses estudos se espalham pelas demais cidades que sofriam dos prejuízos trazidos
pelo progresso do sistema industrial, com o surgimento das cidades com alto
adensamento populacional, falta de saneamento e habitações precárias (CUNHA,
2011). E assim, conforme Rolnik (2003, p.44), o debate urbanístico internacional
passou a ser dominado pela temática da higiene, com a França exportando “o
paradigma da cidade medicalizada”.
Assim, os códigos sanitários e de posturas municipais foram implantados
inicialmente em São Paulo e desenvolvidos sob a ótica higienista francesa. O Código
Sanitário Estadual de São Paulo, sancionado em 1894, foi escrito a partir da lei
francesa da higiene residencial de 1850, e determinava, por exemplo, a
impermeabilização das áreas molhadas para facilitar a limpeza, a proibição das
alcovas e outros compartimentos sem iluminação direta, a necessidade de observar
os ventos dominantes no posicionamento dos espaços habitáveis e a proibição da
construção de cortiços e a demolição dos existentes (CUNHA, 2011).
No início do século XX, três projetos de remodelação da cidade de São Paulo
tornaram-se públicos num curto período, essas intervenções urbanísticas vinham
com enfoque higienista, expulsando os moradores da área central, demolindo
cortiços e saneando regiões deterioradas (BONDUKI, 20017). Em ritmo gradual, a
maneira de morar europeia era transportada para a cidade de São Paulo através de
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modelos urbanísticos e intervenções realizadas na passagem do século e pela
maneira de viver da elite cafeeira que valorizava as arquiteturas e modalidades
francesas de habitar.
Ao mesmo tempo, Rolnik (2003) aborda o fato de que já nessa época foi
introduzida a prevalência da rentabilidade do solo urbano sobre a questão social da
habitação. A autora transcreve longas citações de Victor da Silva Freire, diretor
municipal de obras da cidade de São Paulo no período de 1899 até 1926, em que
ele defende, entre outras medidas, a redução dos pés-direitos e consequente
aumento do número de andares e a utilização dos porões para habitação, sugerindo
técnicas diferenciadas de iluminação e ventilação.
E

assim,

a

“necessidade

de

pensar

a

higiene

e

o

rendimento

simultaneamente”, segundo Rolnik (2003, p.44), aproximou a legislação paulista
mais da experiência urbanística norte-americana do que do modelo higienista
francês, colocando em cheque, inclusive, os parâmetros de volume de ar por
habitante, defendidos anteriormente em função de uma justificativa técnica pautada
na rentabilidade.
Com a ascensão dos Estados Unidos no cenário mundial como a principal
potência industrial após o final da Primeira Guerra (1914-1918), essa nação passa a
simbolizar o progresso e a modernidade exportados no seu modelo de cidade
(VILLA, 2002). O marco no Brasil, dessa modernidade almejada, foi a construção do
Edifício Martinelli, de tipologia arranha-céu, em São Paulo, em 1929.
Freitas Junior (2008) aponta que o Edifício Martinelli, localizado na Rua São
Bento, assim como o Edifício Sampaio Moreira, localizado na Rua Libero Badaró e
construído no ano de 1924, foram aprovados em desacordo com a legislação
vigente (Lei nº 2.332/20) que estipulava um critério de proporção entre largura de via
e altura da edificação. O autor indica que, a partir da pressão por parte de outros
proprietários pela legalização do aumento dos gabaritos, quando foi aprovado pela
lei municipal nº 3.427, em 1929, o Código de Obras Arthur Saboya (COESP/29)
passou a permitir edifícios com até 80 metros de altura. Segundo o autor citado,
esse é um exemplo pelo qual se constatou um movimento inverso no processo de
criação das leis em São Paulo, ou seja, a legislação foi transformada em função de
obras edificadas ilegalmente.
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Sílvio Cabral de Noronha e Arthur Saboya foram os engenheiros incumbidos
da revisão geral das leis em vigor criando o COESP/29. Campos (2002) ressalta que
o COESP/29 era uma compilação do Código de 1917 com a lei de loteamentos de
1923 e diversos adendos, mantendo, no seu texto, os princípios higienistas
europeus. Aos poucos, os princípios da legislação americana foram incorporados
nessa legislação, através de leis parciais culminando na sua versão final,
consolidada no Ato nº 663 de 1934, com a inclusão do artigo 41, que dividia a cidade
de São Paulo em zonas de uso definidas (FELDMAN, 2001).
A dinâmica do processo de verticalização na cidade já estava consolidada, e
alguns arquitetos, como Rino Levi, começaram a participar dos debates sobre as
novas regras de planejamento urbano, mas as preocupações nessa época, segundo
Somekh (1997), eram voltadas para as inciativas legais de controlar e estimular a
verticalização. O COESP/29 estabelecia o controle do gabarito dos edifícios
proporcionalmente às larguras das ruas estimulando a verticalização em áreas fora
da área central, estabelecendo alturas máximas superiores àquelas construídas na
época (SOMEKH, 1997).
Nesse período, fora do Brasil, os arquitetos vinculados ao movimento
modernista indicavam a necessidade de separar a legislação em dois níveis: o
urbanístico, tratando “dos limites do indivíduo frente à comunidade e dos indivíduos
entre si, e o nível da construção e da habitabilidade, que deve assegurar certo grau
de qualidade aos edifícios” (FELDMAN, 2001, p. 42). É no III Congresso
Internacional de Arquitetura Moderna (CIAM), realizado em 1930, em Bruxelas, que
a relação entre arquitetura e urbanismo foi explicada com maior clareza.
Walter Gropius, nesse contexto, propõe que, ao invés do limite de altura dos
edifícios, se utilize o limite da densidade populacional, argumentando que as
condições higiênicas e econômicas se tornam mais vantajosas (FELDMAN, 2001).
Ele defendeu, também, a diminuição dos espaços de morar com uma adequada
quantidade de luz, sol, ar e calor. Sua conclusão era que, para atender as razões
biológicas, a casa mínima, proposta pelo modernismo, precisava de um máximo de
luz, sol e ar e que o mínimo variava conforme as condições particulares de cidades e
regiões, paisagem e clima (FERNANDES, 2009).
A legislação de controle do espaço edificado brasileira foi, aos poucos,
fortemente influenciada pela Arquitetura Moderna, e passou a absorver os princípios
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formais veiculados nos CIAMs, que aconteceram nos anos de 1928 a 1965. A
concepção modernista de cidade setorizada expressa pela Carta de Atenas e os
princípios da cidade-jardim foram sendo incorporados no urbanismo brasileiro e,
consequentemente, nos COEs, chegando no ápice na construção de Brasília, em
1956 (FERNANDES, 2009).
Um artigo precursor, escrito por Rino Levi em 1925, no jornal O Estado de S.
Paulo (FELDMAN, 2001), no qual ele apresenta conceitos da arquitetura moderna,
traz alguns itens que, posteriormente, foram facilmente incorporados pelos
empresários,

quando

perceberam

vantagens

econômicas

em

introduzi-los:

“praticidade e economia, da arquitetura de volumes, linhas simples, poucos
elementos decorativos”.
Assim a legislação vigente, que foi fortemente marcada pelos princípios
higienistas, era vista como um entrave ao desenvolvimento da arquitetura do
movimento moderno, que considerava um espaço mínimo de viver com uma boa
iluminação, plantas livres e flexíveis, disponibilidade de espaço exterior livre com a
construção verticalizada, a racionalização e a economia com a produção em série e
a utilização de novos materiais e novos métodos de construção (FELDMAN, 2001).
Com críticas crescentes ao COESP/29 e sem sucesso na aprovação de outro
projeto de COE para São Paulo, em 1950, tentou-se uma nova “fórmula para
solucionar o já angustiante problema da falta de padrões aceitáveis das edificações
paulistanas” e foi instituído uma junta de recursos, subordinada à Secretaria de
Obras. Segundo Sangirardi (1977), essa junta transformou-se na Comissão
Permanente do Código de Obras (CPCO), que foi responsável pela nova versão do
COESP, aprovado através da promulgação da Lei nº 4.615 em janeiro de 1955
(COESP/55). O COESP/55 trouxe algumas mudanças e reorganizou o COESP/29
(FREITAS JUNIOR, 2008).
A maior crítica referente ao COESP/29, era que essa legislação estabeleceu
normas muito rígidas para a construção de edifícios e para as possibilidades de uso
e ocupação do solo, privilegiando o mercado imobiliário e prejudicando a população
de baixa renda, incapaz de seguir às exigências legais, como: documentação da
terra, aprovação das plantas, seguir as diretrizes legais sanitárias, entre outras
(CIPOLLA, 2011). Outra questão foi a presença constante de sobreposições e
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contradições legais nas leis ao longo dos anos, sendo que algumas partes do
COESP/29 esteve vigente até 1975 (FREITAS JUNIOR, 2008).
Entre 1930 e 1960, foram implantadas concepções de urbanismo divergentes
na cidade de São Paulo, incluindo a questão da verticalização. Após 1930, durante
23 anos, São Paulo teve 21 prefeitos indicados por interventores estaduais, governo
federal e interinos (ACERVO, 2016). Dentre eles, o prefeito Prestes Maia (19381945), que implantou parcialmente o seu “Plano de Avenidas”, trazendo um conjunto
de intervenções que remodelaram a cidade de São Paulo. Nesse período
determinou-se a distribuição espacial dos edifícios altos da cidade nos vinte anos
seguintes, promovendo a verticalização das construções através de ajustes no
COESP/34 através do Decreto-Lei nº 92 de 1941 (VILLA, 2002).
Já Anhaia Mello, que foi um desses prefeitos, era um defensor intransigente
de medidas de restrição ao crescimento vertical, que culminaram, em 1957, na
primeira legislação de zoneamento de São Paulo, limitando as taxas de uso e
ocupação do solo, impondo restrições ao crescimento vertical (NOBRE, 2006).
A CPCO, que foi criada a partir do COESP/55, era constituída de três
representantes do Executivo Municipal, um do Legislativo Municipal, um do
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA), um do Instituto
de Engenharia de São Paulo e um do Instituto de Arquitetos do Brasil, e tinha dois
objetivos (SANGIRARDI, 1977). O primeiro deles, segundo o autor citado, era opinar
sobre os casos omissos e funcionar como junta de apelação das decisões do
Secretário de Obras, em processos relativos as edificações particulares, e segundo,
encaminhar sugestões sobre alterações a serem introduzidas nos COESP e emitir
opinião sobre todas as propostas de alteração do COESP.
Em 1970, a CPCO considerou-se impossibilitada de cuidar diretamente da
elaboração de um novo COESP e passando o trabalho a uma empresa escolhida
através de concorrência. O novo texto proposto por essa empresa foi julgado
insatisfatório pelo poder público “na sua forma e essência” (SANGIRARDI, 1977, p.
11). Nota-se que o COESP é tratado como um documento complexo que em cada
sugestão de alteração vários agentes são envolvidos e os agentes públicos não
querem ter problemas com os agentes envolvidos na atividade imobiliária, que fazem
muita pressão para que qualquer alteração ou mudança não impacte o seu ganho
financeiro.
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Segundo Sangirardi (1977, p. 3), que era presidente da CPCO, vários fatores
culminaram numa pressão para que o COESP/55 fosse revisto, entre eles, “um
reconhecimento da necessidade urgente de se definirem condições mínimas
aceitáveis de insolação, ventilação e iluminação, principalmente nas questões da
vizinhança dos grandes edifícios” . Essa pressão levou a criação de um grupo de
trabalho, subordinado à CPCO que tinha a tarefa de estudar todos os elementos
essenciais para atualização das normas edilícias, de assessorar as unidades da
administração encarregadas de aplicá-las e de elaborar um novo COESP
(SANGIRARDI, 1977).
O documento que surgiu desse grupo foi apresentado oficialmente à
população no dia 18 de abril de 1974, através do Diário Oficial do Município, que
abria sua primeira página com os dizeres: “A Prefeitura do Município de São Paulo
publica a seguir o texto do anteprojeto do novo Código de Obras para conhecimento
público. As críticas, dúvidas e sugestões poderão ser encaminhadas, por escrito, à
Comissão Permanente do Código de Obras, à praça da República, 154, 2º andar”.
(SANGIRARDI, 1977).
Nos dias seguintes à essa publicação, surgiram muitas dúvidas, críticas e
sugestões, provocando debates na imprensa, que considerou esse novo COESP
incoerente e punitivo (SANGIRARDI, 1977). A partir dessas críticas, o documento foi
revisado e reavaliado por técnicos e entidades de classe diretamente ligadas ao
problema e a nova versão foi submetida à Câmara Municipal e após várias idas e
vindas o novo COESP foi sancionado em 20 de junho de 1975 (SANGIRARDI,
1977).
Após inúmeros debates, reuniões e passar por diversas gestões municipais o
terceiro COESP foi publicado em 1975 (COESP/75), aprovado pela Lei nº 8.266 de
20 de junho, com o consenso de várias entidades de classe ligadas ao assunto e foi
considerado completo e de grande utilidade (SANGIRARDI, 1977). Toledo (2001
apud FERNANDES, 2009) relata que o COESP/75 pode ser considerado como
possível influenciador dos textos sobre ventilação natural, presentes em vários COE
de outras cidades brasileiras. Quando o COESP/75 foi publicado, algumas partes
dos COESP de 1934 e 1955 ainda estavam vigentes e serviram de legislação
complementar. O seu objetivo foi separar suas atribuições edilícias das atribuições
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urbanísticas, mas isso não se fez por completo (FREITAS JUNIOR, 2008). O
COESP/75 foi regulamentado pelo Decreto nº 14.025, em 1976.
No final dos anos 1960 foi criado também o Conselho do Desenvolvimento da
Grande São Paulo e o Grupo Executivo da Grande São Paulo (GEGRAN),
responsável por lidar com as questões de escala urbana metropolitana. Em 1971 é
desenvolvido o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado de São Paulo (PDDI)
que procurou identificar os principais problemas nos setores de uso do solo,
transporte e saneamento (FREITAS JUNIOR, 2008). No ano seguinte, segundo
Giaquinto (1995 apud FREITAS JUNIOR, 2008), a Lei nº 7.805 – Legislação de
Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo (LPUOS) foi promulgada após uma lei de
anistia que regularizou imóveis irregulares independente de terem sido construídos
conforme a legislação, e foi fruto de conflitos entre interesses de diversos agentes
sociais e econômicos.
Com a redemocratização do país a partir de 1984, o movimento pela Reforma
Urbana consegue inserir uma emenda na Constituinte resultando no capítulo da
Política Urbana da Constituição Federal de 1988 (NOBRE, 2006). A importância do
Plano Diretor é retomada nesse capítulo, quando o define como obrigatório para
cidades com mais de 20.000 habitantes. Após 11 anos de embates a respeito a
artigos referentes a Política Urbana, a Lei 10.257/2001 conhecida por Estatuto da
Cidade, regulamentou as diretrizes para garantir os direitos a propriedade
condicionados a sua função social (HOYLER, 2017). E foi neste âmbito e das
obrigações decorrentes da promulgação do Estatuto da Cidade que o município de
São Paulo elaborou o seu Plano Diretor Estratégico (PDE) de 2002, promulgado na
Lei 13.430/02 (NOBRE, 2006).
A Lei nº11.228 de 25 de junho de 1992, que aprovou um novo COESP/92, foi
promulgada com o objetivo de ser facilmente compreendida por todos envolvidos na
questão de aprovação de projetos e, desta vez, separou totalmente as questões
construtivas

(edilícias)

das

questões

de

zoneamento

(urbanísticas)

e

foi

regulamentada pelo Decreto nº 32.329 de 23 de setembro de 1992. De acordo com
Giaquinto (1995 apud FREITAS JUNIOR, 2008), após a década de 1970 com a
criação de leis urbanísticas e edilícias que se sobrepuseram em alguns períodos,
havia certa manipulação do conhecimento por parte dos técnicos em função da
complexidade da legislação.
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Em 2017 entrou em vigor o COESP/2017, em substituição do COESP/92,
com um novo texto que mudou alguns padrões estabelecidos no mercado da
construção. Após uma crise no setor imobiliário iniciada em 2015, o COESP/2017
traz algumas inovações, como um novo modelo, mais simples, de licenciamento de
edificações, que foram bem aceitas pelo setor imobiliário de São Paulo, conforme
notícia no site do Sindicato da Habitação de São Paulo (SECOVI-SP, 2018). Essa
mesma notícia informa que o Secovi-SP participou ativamente na elaboração desse
novo documento e que o principal avanço do COESP/2017 seria a simplificação das
regras e a desburocratização das atividades imobiliárias na cidade.
O COESP/2017 foi complementado pela sequência de três principais
instrumentos urbanísticos que definem as regras de ocupação do ambiente
construído, entre eles o PDE, que foi aprovado em 31 de julho de 2014 e a LPUOS,
aprovada em 22 de março de 2016. O Decreto nº 57.776/2017 que regulamentou o
COESP/2017, complementou as lacunas com alguns parâmetros técnicos. Em abril
de 2018, a Prefeitura disponibilizou um COESP/2017 Ilustrado para ajudar na
compreensão do novo código.
No Quadro 3, estão os principais marcos regulatórios da cidade de São Paulo
apresentados em ordem cronológica que possuem relação com essa pesquisa.
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Quadro 3 - Principais marcos legislatórios do município de São Paulo.
Ano da
vigência
Período
Colonial
1875

Data da
vigência

Instrumento legal

Nome
Cartas Régias
Código de Posturas Municipais

1894

Decreto estadual nº
Código Sanitário Estadual de São Paulo
233

1917

Lei nº 1.956

1923

Código com coletâneas de decretos
Lei de Loteamentos

1929

19 de nov.

Lei nº 3.427/29

Código de Obras Arthur Saboya

1934

10 de ag.

Ato nº 663/34

Consolidação do COESP/29

1942

20 de ago.

Decreto Lei nº
4.598/42

Lei do Inquilinato

1955

13 de jan.

Lei nº 4.615/55

Código de Obras e Edificações

Lei nº 5.261

Primeira Lei de Zoneamento

1957

Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado
(PDDI)
Legislação de Parcelamento, Uso e
Ocupação do Solo (LPUOS)

1971

30 de dez.

Lei nº 7.688/71

1972

03 de nov.

Lei nº 7.805/72

1975

20 de jun.

Lei nº 8.266/75

Código de Obras e Edificações

1976

19 de nov.

Decreto nº 14.025

Legislação complementar ao COESP/75

25 de maio

Lei nº 11.228/92

Código de Obras e Edificações

23 de set.

Decreto nº 32.329

Legislação complementar ao COESP/92

13 de set.

Lei nº 13.430/02

Plano Diretor Estratégico (PDE)

Lei nº13.885/04

Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do
Solo (LPUOS)

Lei nº 14.459 /
Decreto nº
49.148/2008

Aquecimento Solar

1992
2002
2004
2007

03 de jul.

ABNT NBR 15575 – Desempenho –
Edificações

2013
2014

31 de jul.

Lei nº 16.050

Plano Diretor Estratégico (PDE)

2016

22 de mar.

Lei nº 16.402

Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do
Solo (LPUOS)

9 de maio

Lei nº 16.642/2017

Código de Obras e Edificações Simplificado

7 de jul.

Decreto nº 57.776

Regulamenta da Lei do COESP/2017

2017
Fonte: elaborada pelo autor.
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3.1.1 Códigos de Obras e Edificações no contexto brasileiro atual
Questões como salubridade, segurança, conforto e bem-estar dos usuários,
assim como as responsabilidades dos envolvidos nas construções, infrações e
penalidades, de um modo geral, são abordadas nas leis que regulam as
construções. A ênfase em diferentes aspectos se dá devido a diferentes contextos
sociais, históricos e naturais. Por exemplo, cidades como Tóquio, que historicamente
foram vítimas de desastres naturais, desenvolveram códigos que enfatizavam a
questão da segurança estrutural, já cidades como São Paulo e Nova Iorque,
adaptaram sua legislação de forma a contemplar questões de salubridade e
segurança contra incêndio (CUNHA, 2011).
De acordo com o Council of American Building Officials (CABO,1997 apud
TEODORO, 2012) um COE:
[...] é uma coleção de leis e regulamentos, ordenações ou outras
exigências legais adotadas por uma autoridade governamental
legislativa comprometida com a estrutura física e as condições
sanitárias de ocupação de edifícios (CABO, 1997 apud TEODORO,
2012, p. 112).

A partir das definições pesquisadas, entre elas, que o propósito de um COE é
direcionar de forma legal todo e qualquer projeto de edificação na cidade, além de
orientar procedimentos administrativos para a legalização de uma obra, assume-se
nessa pesquisa que essa legislação define os aspectos fundamentais de
desempenho, qualidade, e segurança de uma edificação.
Conforme citado anteriormente, no Brasil, os COEs estão vinculados a outros
instrumentos urbanísticos como a LPUOS e o PDE, constituindo o instrumento
regulador e definidor das condições desejáveis das construções. A cidade de São
Paulo possui em vigência três leis que são as diretrizes para seu planejamento e
desenvolvimento urbano: a Lei 16.050 – PDE, a Lei 16.402 - LPUOS e o
COESSP/2017. A hierarquia das legislações é apresentada na Figura 1 e na Tabela
1 observa-se que 68% dos municípios brasileiros adotam um COE.
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Figura 1 - Hierarquia e exemplo de interação da legislação urbana.
PLANO DIRETOR
Estabelece os princípios e objetivos da cidade sustentável e a estratégia e as diretrizes
gerais de parcelamento, uso e ocupação do solo urbano.
LEI DE PARCELAMENTO DO SOLO URBANO
Determina a manutenção da vegetação existente nos lotes dos novos
loteamentos, coibindo a raspagem total do solo.
LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO
Exige a taxa de permeabilidade do lote por zona da cidade
CÓDIGO DE OBRAS E EDIFICAÇÕES

Estabelece a manutenção, reposição ou plantio de árvores nos
lotes e passeios.
DEMAIS INTERAÇÕES
▪ Plano de arborização da cidade;

▪ Multiplicação dos oásis urbanos;
▪ Criação de unidades de conservação;
▪ Estímulo à manutenção de áreas verdes particulares.

Fonte: modificado de ELETROBRAS PROCEL (2012)

Tabela 1- Total de municípios brasileiros que possuem COE, legislação de zoneamento ou
uso e ocupação do solo e Plano Diretor.
Total com Código de Obras
Classes de
Tamanho
da População dos
Municípios

Total
por
Classe

Até 5.000
De 5.001 a
10.000
De 10.001 a
20.000
De 20.001 a
50.000
De 50.001 a
100.000
De 100.001
a 500.000
Mais de
500.000
Brasil

Total

Com
Legislação
Específica

Como
Parte
Integrante
do Plano
Diretor

1.257

666

560

1.203

700

1.348

Legislação sobre zoneamento
ou uso e ocupação do solo

Total

Com
Legislação
Específica

Como
Parte
Integrante
do Plano
Diretor

106

-591

382

591

109

586

904

793

111

1.096

908

760

349

329

271

Com Plano
Diretor

Sem Plano
Diretor

Total

O
Plano
Diretor
foi
revisto

Total

Com
Plano
Diretor
em
elaboração

209

388

72

869

124

354

232

407

79

796

126

711

447

264

486

116

861

207

148

915

403

512

927

262

167

70

277

52

333

167

166

341

151

8

6

249

232

17

267

161

106

271

130

-

-

46

45

45

-

46

37

9

46

26

-

-

5.570

3.801

3.258

543

3.449

1.951

1.498

2.866

836

2.701

533

Fonte: modificado de IBGE (2018)
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Conforme descrito por Cunha (2011), as principais características dos COE
brasileiros são descritas abaixo:
-

definem procedimentos administrativos e parâmetros edilícios prescritivos
partindo da definição dos usos de uma edificação;

-

falta da cultura de revisão sistemática com parâmetros normativos replicados
ao longo dos anos sem atualizações e reflexões sobre seus impactos e
influências;

-

labirinto de definições, normatizações e interpretações associado às leis,
levando a um índice alto de construções irregulares na cidade de São Paulo,
segundo secretário municipal de urbanismo da Prefeitura Municipal de São
Paulo (PMSP) Fernando Chucre (DESEQUILÍBRIOS NO PLANO DIRETOR,
2019), 60% a 70% das construções não fizeram o licenciamento na Prefeitura
(DESEQUILÍBRIOS NO PLANO DIRETOR, 2019);

-

trâmites burocráticos definidos pelos municípios;

-

falta de integração entre as esferas de governo com interferências nestes
processos, tornando-os ininteligíveis e favorecendo o descumprimento da lei;
e

-

também são instrumentos de educação e capacitação dos projetistas e
construtores, pois são usados como fontes de parâmetros dos índices
aceitáveis, tanto por profissionais, como arquitetos e engenheiros, quanto
para os auto construtores, que não possuem formação técnica.

Um problema enfrentado pelos municípios é a falta de profissionais
especializados, arquitetos ou engenheiros para a produção do COE, esse
instrumento poderia ser utilizado por uma maior quantidade de municípios se
houvesse um COE Nacional, como muitos autores defendem (CUNHA, 2011,
TEODORO, 2012) ou empresas que prestassem consultorias às prefeituras
(CUNHA, 2011). No Estado de São Paulo, por exemplo, os municípios que não o
possuem são regulados pelo Código Sanitário do Estado de São Paulo (1981).
Países como Estados Unidos da América, Canadá, Bélgica e Austrália
possuem COE nacionais. Estes são apenas códigos-modelo e para se tornarem
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obrigatórios devem ser adotados em nível estadual com a regionalização de alguns
parâmetros (LIU, MEYER e HOGAN, 2010, apud TEODORO, 2012, p. 106). Essa
solução seria de grande utilidade para municípios que não possuem COE, assim,
poderiam utilizar a regulamentação de forma abrangente e somente regionalizar
alguns parâmetros.
No Brasil, existiram duas principais tentativas de nacionalizar o COE, uma
pelo IBAM, em 2012, (ELETROBRAS/PROCEL, IBAM/DUMA IBAM, 2012) e outra
pelo Projeto de Código de Obras Nacional – coordenado pela Associação Brasileira
de Escritórios de Arquitetura (AsBEA), no ano de 2008, sendo que nenhuma delas
foi efetivada pois esbarraram em interesses do mercado imobiliário e na crise
política.
As atualizações dos COE são processos complexos e realizados ao longo do
tempo por equipes qualificadas e multidisciplinares, mas são fundamentais e devem
acompanhar o desenvolvimento e aprimoramento do setor da construção civil, para
não ser um entrave e prejudicar a sua qualidade.
Além do COE, Deringer (2001 apud GOULART, 2005) chama atenção para
mais dois tipos de documentos utilizados para a melhoria do desempenho dos
edifícios, as normas e as diretrizes. Para Goulart (2005):
[...] os códigos são um conjunto explícito de requerimentos mínimos,
que fazem parte de uma lei (nacional, estadual ou local) e são
associados a procedimentos de conformidade. Normas são similares
a códigos, mas são de cumprimento voluntário (não é lei). São
frequentemente desenvolvidas por indústrias ou grupos de
profissionais e baseadas em consenso. Diretrizes (ou guias de
procedimento): são menos rigorosos que normas ou códigos e pode
conter tanto requerimentos mínimos quanto diretrizes gerais ou
guias. Esses guias de procedimento são muito importantes como
fonte de informação, podendo ser também mais inovadores, já que
não são obrigatórios (GOULART, 2005, p. 3).

Segundo Toledo (1999), os COE preocupam-se com características físicas e
geométricas de materiais, componentes técnico-construtivos das edificações
enquanto as Normas Técnicas têm carater mais geral e são válidas para todo
território nacional. O objetivo de uma norma pode ser o de estabelecer requisitos de
qualidade, de desempenho,

de

segurança

bem

como

o de

estabelecer

procedimentos, padronizar formas, dimensões e usos. Por referência em COE, as
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normas tornam-se parte da regulamentação para edificações, adquirindo caráter
obrigatório. Como, por exemplo, descrito no COESP/2017:
[...]Parágrafo único. O proprietário ou possuidor que autoriza a obra
ou serviço fica responsável pela manutenção das condições de
estabilidade, segurança e salubridade do imóvel, edificações e
equipamentos, bem como pela observância do projeto aprovado,
das disposições deste Código, do respectivo decreto regulamentar,
das normas técnicas aplicáveis e da legislação municipal correlata,
bem como do Plano Diretor Estratégico – PDE e da Legislação de
Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo – LPUOS.
[...]§ 2º O proprietário, o possuidor e o profissional habilitado ficam
obrigados à observância das disposições deste Código, das regras
indispensáveis ao seu cumprimento fixadas no respectivo decreto
regulamentar e das normas técnicas aplicáveis, submetendo-se às
penalidades previstas nesta lei.
[...]Art. 11. A conformidade do projeto às normas técnicas gerais e
específicas de construção e às disposições legais e regulamentares
aplicáveis aos aspectos interiores das edificações é de
responsabilidade exclusiva do responsável técnico pelo projeto, de
acordo com a declaração de responsabilidade a ser apresentada
nos termos deste Código.
§ 1º O projeto de edificação ou equipamento deve observar as
disposições técnicas estabelecidas no Anexo I deste Código,
independentemente da demonstração nas peças gráficas
apresentadas, bem como estar em consonância com a legislação
estadual e federal aplicável e as normas pertinentes.
§ 2º O projeto de segurança de uso deve observar as disposições
estabelecidas nas normas pertinentes ao sistema construtivo e de
estabilidade, condições de escoamento, condições construtivas
especiais de segurança de uso, potencial de risco, instalações
elétricas e sistema de proteção contra descargas atmosféricas,
equipamentos e sistemas de segurança contra incêndio e aos
sistemas complementares. (SÃO PAULO, 2017, p. 6)

No Brasil, a elaboração das Normas Técnicas oficiais cabe à Associação
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Fundada em 1940, essa entidade é membro
fundador da International Organization for Standardization (ISO) e, além da gestão
das normas, também participa da avaliação de conformidade, emissão de
certificações de produtos e sistemas e rotulagem ambiental.
Dentre as Normas Técnicas em vigor que abordam os aspectos de conforto
ambiental de forma mais específica, pode-se apontar:
•

ABNT

NBR

15220

(ASSOCIAÇÃO

BRASILEIRA

DE

NORMAS

TÉCNICAS, 2005a), que trata de diretrizes de projeto relativas ao
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desempenho térmico de edificações e apresenta um zoneamento
climático que divide o país em oito zonas;
•

ABNT

NBR

15215

(ASSOCIAÇÃO

BRASILEIRA

DE

NORMAS

TÉCNICAS, 2005b), sobre iluminação natural;
•

ABNT NBR ISO/CIE 8995 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS
TÉCNICAS, 2013a), que fixa valores mínimos de iluminação artificial
conforme a atividade do ambiente;

•

ABNT

NBR

16401

(ASSOCIAÇÃO

BRASILEIRA

DE

NORMAS

TÉCNICAS, 2008) que trata de condições de conforto térmico para
ambiente com instalações de ar condicionado;
•

ABNT

NBR

12179

(ASSOCIAÇÃO

BRASILEIRA

DE

NORMAS

TÉCNICAS, 1992) e ABNT NBR 10152 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
NORMAS TÉCNICAS, 1987) sobre acústica, e;
•

ABNT

NBR

15575

(ASSOCIAÇÃO

BRASILEIRA

DE

NORMAS

TÉCNICAS, 2013b), sobre desempenho de edificações habitacionais.
Em julho de 2013 entrou em vigência a ABNT NBR 15575 – Desempenho –
Edificações (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2013b),
denominada “Norma de Desempenho”, que trouxe mudanças significativas para o
setor da construção civil, estabelecendo padrões mínimos de qualidade, baseados
no desempenho e na durabilidade dos sistemas.
O conjunto da Norma de Desempenho é composto por seis partes e cada
parte foi organizada por elementos da construção, percorrendo uma sequência de
exigências relativas à segurança (desempenho mecânica, segurança contra
incêndio,

segurança

no

uso

e

operação),

habitabilidade

(estanqueidade,

desempenho térmico e acústico, desempenho lumínico, saúde, higiene e qualidade
do ar, funcionalidade e acessibilidade, conforto tátil) e sustentabilidade (durabilidade,
manutenibilidade e adequação ambiental).
O foco desta Norma está nas exigências dos usuários para o edifício
habitacional e seus sistemas, quanto ao seu comportamento em uso e não na
prescrição de como os sistemas são construídos. No seu texto introdutório, há uma
diferenciação entre as normas prescritivas e de desempenho:
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As Normas prescritivas estabelecem requisitos com base no uso
consagrado de produtos ou procedimentos, buscando o atendimento
as exigências dos usuários de forma indireta.
Por sua vez, as Normas de desempenho traduzem as exigências
dos usuários em requisitos e critérios, e são consideradas como
complementares às Normas prescritivas, sem substitui-las. A
utilização simultânea delas visa atender às exigências do usuário
com
soluções
tecnicamente
adequadas
(ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2013b).

Aponta, também, que independente da solução técnica aplicada, o objetivo da
avaliação de desempenho “é verificar a adequação ao uso do processo construtivo
dentro da função a que foi destinado” (TSUDA, 2019, p. 37). Tsuda (2019, p. 37),
alerta que essa questão é controversa pois não estabelece metas para o cálculo de
eficiência dos edifícios, por exemplo, e que “a adequabilidade ao uso, não indica que
o método construtivo adequado seja o mais eficiente para as questões como
qualidade ambiental, consumo de energia e emissão de gases poluentes na
atmosfera”.

3.2 Desenvolvimento imobiliário no município de São Paulo
Desde a década de 1870, o município São Paulo passa a ser o centro da
economia cafeeira e inicia um ciclo de grande desenvolvimento propiciado pela
exportação do café e elevado crescimento populacional consequente da imigração
europeia (GALVÃO, 2007).
Segundo Nobre (2002, p.3), “a acumulação do capital cafeeiro foi drenada
para o setor imobiliário, ocorrendo um processo de grande expansão urbana para as
chácaras adjacentes ao centro, usando o sistema ferroviário como elemento indutor
ao crescimento”. Assim, os empreendimentos imobiliários de Campos Elíseos e
Higienópolis foram formados, com estruturas de feições europeias, como ruas mais
largas e arborizadas e construções de estilo neoclássico e eclético, e voltados para a
aristocracia cafeeira que ansiava por um estilo de vida europeu (BONDUKI, 2017).
Com uma grande demanda por novas moradias, a população saltou de
240.000 habitantes em 1900 para 1.000.000 em 1933. Construir para alugar em São
Paulo, passa a ser um ótimo negócio (PICCINI, 1999 apud GALVÃO, 2007). Os
detentores de riqueza da época, grandes proprietários de terras que faziam parte da
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burguesia paulistana e banqueiros, investiam parte de seus lucros na construção de
casas para alugar e podem ser considerados os primeiros “especuladores” da
cidade.
O primeiro período da verticalização, na década de 1910, reflete exatamente
o início do dinamismo da metrópole, e caracteriza-se pelo vínculo com a construção
civil estrangeira, assinalando a chegada da “modernidade” na construção (SOMEKH,
1997). Mas é a partir dos anos de 1930 que a verticalização se estabelece,
veiculada a imagem de progresso e avanço técnico gerando uma rentabilidade maior
às das habitações horizontais de aluguel construídas até então. Esse modelo de
cidade que começa a se configurar aos poucos deixou sua matriz europeia para
associar-se ao domínio do capital americano, representado pela construção do
Edifício Martinelli, em 1930.
Os bairros operários formados por trabalhadores que não podiam “pagar o
aluguel cobrado por uma moradia “legal”, ou seja, que oferece condições
consideradas pela lei como mínimas de habitabilidade”, divergiam muito dos bairros
de elite (BONDUKI, 2017, p. 9). Podia-se observar desde vilas com casas
unifamiliares mais modestas até cortiços com uma infraestrutura bem precária. Já no
centro da cidade, os edifícios de uso misto com algum tipo de comércio no
pavimento térreo e, nos demais pavimentos, habitações, foram encomendados por
“especuladores” (investidores privados) para aluguel e não uso próprio, pois estes
moravam em palacetes nos bairros ricos (VILLA, 2002).
No início da década de 1930, a diminuição de investimentos na construção de
moradias de aluguel devido à crise econômica em função da quebra da Bolsa de
Nova York em 1929, junto com o crescimento populacional, fez o mercado imobiliário
de São Paulo entrar em colapso causando um déficit habitacional e especulações
imobiliárias nas habitações existentes (GALVÃO, 2007). Nos últimos anos da década
de 1930 e os primeiros da década de 1940, os valores dos aluguéis subiram
demasiadamente e, segundo Bonduki (2017), chegou-se no ano de 1940 com 70%
dos domicílios paulistanos alugados. A população trabalhadora não parava de
chegar à cidade e com uma demanda maior que a oferta fez que os preços dos
aluguéis subissem abusivamente.
A produção de casas para locação é denominada como produção rentista e,
conforme a definição de Bonduki (2017), é o investimento que visava a obtenção de
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uma renda mensal através do uso do dinheiro. Nesse período, o aluguel tinha
rendimento maior que as ações, por exemplo, da estrada de ferro.
Essa produção era realizada pelo investidor que “compra o terreno e
contrata um empreiteiro, a quem encomenda a construção de um
conjunto de moradias. Praticamente, inexiste lucro na construção na
medida em que ela é paga pelo preço da força de trabalho
empregada (RIBEIRO, 1989 apud BONDUKI, 2017, p. 46).

O governo de Getúlio Vargas resolve intervir no mercado da locação com o
Decreto-Lei nº 4.598 de 1942, chamada de “Lei do Inquilinato”. Essa lei congelou os
preços dos aluguéis por dois anos, o que gerou a retirada do capital privado do
mercado imobiliário. Segundo Cipolla (2011), a Lei do Inquilinato foi um instrumento
para desestimular o mercado rentista e direcionar os recursos internos para
implantação e fortalecimento do parque industrial brasileiro.
Os investidores privados foram desestimulados a produzir moradias rentistas
e foram atraídos por outras possibilidades de investimentos desorganizando o
mercado imobiliário que muda seu foco do mercado de aluguéis para o da casa
própria (BONDUKI, 2017). Como resultado, para Nobre (2006), essa lei aumentou
intensamente os loteamentos clandestinos periféricos e morar em imóvel próprio
passa a ser objetivo do cidadão paulistano.
Com a inserção do sistema de condomínios, que permitia a alienação parcial
do imóvel, dividindo-o em partes ideais possibilitando a venda de unidades
habitacionais de um edifício de apartamentos para pessoas diferentes, e a figura do
incorporador juntamente com um superávit da balança comercial ocorrido no pósguerra, o capital privado volta à produção habitacional, mas agora impulsionando a
intensa verticalização e o boom imobiliário da capital paulistana nos anos de 1950
(ANITELLI; TRAMONTANO, 2012).
O incorporador é o responsável pela construção e pela promoção dos
empreendimentos, ficando com a maior parte dos custos, mas também ficando com
a maior parte dos lucros e o condomínio permitiu que um imóvel pudesse ter vários
proprietários independentes (GALVÃO, 2007). Assim, esse processo marca a
migração de muitos dos antigos proprietários-rentistas do mercado de aluguel para o
mercado da incorporação consolidando uma nova modalidade de empreendimento,
a incorporação de edifícios de apartamentos para venda destinada as classes de
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renda média e alta. Em 1970, somente 38% dos domicílios de São Paulo eram
ocupados por inquilinos enquanto 54% eram próprios (BONDUKI, 2017).
Assim, a partir da década de 1940 a 1950, São Paulo apresenta significativas
transformações urbanísticas, arquitetônicas, econômicas, culturais e sociais,
adquirindo uma nova forma de cultura, vestuário, moradia, construção, enfim, de
viver, com o aumento da taxa populacional (MEYER, 1991 apud CIPOLLA, 2011, p.
18).
A partir de 1940, enquanto no centro predominava a verticalização comercial,
nos bairros próximos a ela, como Campos Elíseos e Higienópolis, a verticalização
assume forte caráter residencial (NOBRE, 2006). No COESP/29, algumas medidas
de controle da altura das edificações foram incorporadas, mas as exceções eram
permitidas, por exemplo, o estímulo a verticalização no “Centro Velho” (localizado no
atual distrito da Sé), com gabaritos de 80 metros de altura e restrição no chamado
“Centro Novo” (localizado no atual distrito República) a 50 metros (FELDMAN, 1996).
Dessa forma, nota-se que a regulação municipal é importante, porque atua
induzindo investimentos imobiliários a determinadas regiões da cidade, podendo
levar determinadas áreas a verticalização ou a estagnação, e é capaz de incentivar
o adensamento construtivo e populacional até mesmo por faixa de renda (HOYLER,
2017). Por outro lado, excessivas concessões ao setor imobiliário “levam a
construção de uma cidade que privilegia os interesses de maior lucratividade, em
detrimento de modelos social e espacialmente menos segregadores e mais coesos”,
que seriam de interesse da população com menos recursos e de governos com
preocupações redistributivas (HOYLER, 2017, p.34).
Na década de 1950, consolida-se também o processo de metropolização de
São Paulo através da conurbação com os municípios vizinhos (NOBRE, 2006).
Segundo Nobre (2006, p. 6), “a adoção de políticas “desenvolvimentistas” vai
aumentar ainda mais a concentração industrial na região, que, associada a seca no
Nordeste e a migração interna” estimula a vinda de milhões de brasileiros para São
Paulo e para os municípios no seu entorno.
Observa-se certa euforia, com uma acelerada industrialização e a entrada de
capital estrangeiro na economia. Em 1954, para as comemorações do IV Centenário
de São Paulo, adotou-se a frase “São Paulo a cidade que mais cresce no mundo”
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(ANITELLI; TRAMONTANO, 2012, p. 67). O “Centro Novo” viveu um intenso
processo de verticalização devido também aos avanços da tecnologia do concreto
armado e da popularização do elevador (GALVÃO, 2007).
A valorização imobiliária do “Centro Novo” trouxe um desenvolvimento cultural
e intelectual para a região, de modo que o térreo de alguns edifícios abrigava lojas
de luxo, bares, restaurantes e eram ponto de encontro de intelectuais, artistas e
boêmios (VARGAS, 2001 apud GALVÃO, 2007). De acordo com Galvão (2007, p.
18), essas “galerias paulistanas respondiam a demanda de comércio e de serviços
condizentes com a elite paulistana que passava a ocupar a região do centro novo”.
Nessa época, a construção das linhas do metrô e o PD ganham importância e
a prefeitura de São Paulo contrata vários estudos de pesquisadores de diversas
tendências urbanísticas (NOBRE, 2006). Um dos pesquisadores foi o padre Louis
Joseph Lebret, sociólogo francês, que junto com uma equipe fez uma análise
completa da cidade levando em consideração a problemática social, diagnosticando
que “os constantes investimentos na área central valorizada da cidade ocasionavam
uma especulação imobiliária maior nessas áreas, deixando a periferia pobre
desprovida de infraestrutura, serviços urbanos e equipamentos comunitários”
(NOBRE, 2006, p. 7).
O PD não chegou a ser desenvolvido e o único resultado prático de toda essa
discussão foi a implementação da lei 5.261 de 1957, que tinha a função de reduzir a
especulação imobiliária e estabeleceu, pela primeira vez, os coeficientes máximos
de aproveitamento na cidade em 6 vezes a área do terreno para edifícios comerciais
e 4 para edifícios residenciais (NOBRE, 2006). Mas, de acordo com Osello (1986
apud NOBRE, 2006), os promotores imobiliários se opuseram a essa lei e passaram
a aprovar imóveis residenciais como comerciais, utilizando-se do coeficiente 6.
A partir dos anos 1960 os investimentos diminuíram na região do “Centro
Novo” de São Paulo e o comércio sofisticado migrou para a Rua Augusta, Avenida
Paulista e depois para os shoppings centers. Com o abandono das galerias e da
classe alta paulistana, essa região entra num contínuo processo de decadência
(GALVAO, 2007).
No período do Regime Militar (1964-1985), foi criado o Sistema Financeiro
Habitacional (SFH), com o Banco Nacional de Habitação (BNH) e o Serviço Federal
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de Habitação e Urbanismo (SERFHAU), que pretendiam resolver o grande déficit
habitacional do país. A implementação do BNH deu-se em 1965, mas segundo
Segawa (2010, p. 181), as “distorções da política habitacional do período pós-1964
levaram o BNH a contemplar, sobretudo o financiamento de moradias para as
classes média e alta”. Uma das consequências desse comportamento foi que a partir
dos anos 1970 houve a consolidação da noção de que a moradia também é um bem
com valor de troca (VILLA, 2002).
Os recursos do BNH foram utilizados pelas incorporadoras na construção de
diversos edifícios de apartamentos de classe média, estimulando mais uma vez a
verticalização na cidade de São Paulo (NOBRE, 2006). Uma matéria do jornal Folha
de São Paulo de 1973, apontava que, em São Paulo, mais de 1000 metros
quadrados de área construída eram aprovados pela Prefeitura, a cada hora (VILLA,
2002). Os stands de vendas, para a promoção das novas unidades de edifícios de
apartamentos, eram luxuosos com garçons uniformizados e com vendedores bem
equipados.
As mudanças políticas do período favoreceram a proposição de novas
legislações urbanísticas. O PD de São Paulo só conseguiu sair do papel em 1971
com o PDDI e no ano seguinte foi promulgada a Lei de Zoneamento. O zoneamento
em São Paulo, no decorrer dos anos, foi sendo alterado conforme os interesses do
mercado imobiliário e aumentou o processo de exclusão socioespacial intensificado
a partir da década de 1970 (NOBRE, 2006).
O PDDI havia restringido o coeficiente de aproveitamento do solo de 6 para 4
e, na maior parte da cidade, era permitida apenas a construção de uma vez e meia a
área do terreno o que dificultava o aumento dos índices de lucratividade das novas
unidades de edifícios de apartamentos por parte dos incorporadores. Assim esses
incorporadores trataram de pressionar a aprovação da Lei Adiron (8001/73) que
permitia a elevação de todos os coeficientes para o uso residencial verticalizado
(ALVES, 2019).
Em meados dos anos de 1980, com o intuito de minimizar os gastos públicos,
o PD da gestão municipal de Mario Covas (1982-1985) propõe a Parceria PúblicoPrivada por meio do instrumento urbanístico denominado de Operação Urbana, que
teria como objetivo viabilizar a produção de habitação popular, infraestrutura,

46

equipamentos coletivos e acelerar transformações urbanísticas em vários bairros de
São Paulo (NOBRE, 2006).
A gestão seguinte engaveta o PD e propõe outro instrumento chamado
Operação Interligada, criado pela Lei 10.209/86, que permitia que determinadas
características da legislação não fossem atendidas ou a aquisição de potencial
construtivo a mais que o previsto em lei, mediante a um pagamento que seria
utilizado para financiar habitações de interesse social (FREITAS JUNIOR, 2008).
Posteriormente Jânio Quadros (1985-1989) aprovou novo PD estabelecendo
diretrizes gerais para a cidade com a incorporação das operações urbanas e
interligadas.
No período de 1988 a 1996, a maioria das operações interligadas foram
realizadas nas áreas de concentração de maior renda e em 1998, esse instrumento
foi suspenso devido a desacordos com a Lei de Zoneamento (WILDERODE, 1997
apud NOBRE, 2006).
Em 1986, o país estava em meio a uma crise inflacionária e incertezas
econômicas culminando no fim do BNH sem outras propostas para o setor. O
mercado imobiliário passou a adotar soluções alternativas, como a retomada do
autofinanciamento pelas incorporadoras, a diversidade de atividades e a busca pelo
financiamento publico estadual (FIX, 2011 apud HOYLER, 2017).
Na administração do município por Luiza Erundina (1989-1993) volta-se a
discutir a problemática urbana iniciada por Lebret na década de 1950 na busca de
um novo Plano Diretor. A questão habitacional foi considerada como o principal
problema da cidade, o diagnóstico elaborado para o plano detectou que 67% do total
da população paulistana (sete milhões de pessoas em 1990) moravam em
condições

subnormais

em

favelas

(8,7%),

cortiços

(26,1%),

loteamentos

clandestinos (20,9%) e em casas precárias (11,3%) (NOBRE, 2006).
Na gestão seguinte, de Paulo Maluf (1993-1997), o PD proposto foi
engavetado dando prioridade para Operação Urbana Faria Lima, criada pela Lei
11.732/95, que constituiu num conjunto de obras viárias na avenida de mesmo nome
que é uma área valorizada da cidade. Segundo Nobre (2006, p. 10), os impactos na
região foram intensos, “ocasionando a saturação da infraestrutura instalada,

47

principalmente a viária, pois a região não foi projetada para os usos e densidade que
lá se desenvolveram.
No governo federal do Fernando Henrique Cardoso, com a estabilidade
econômica, volta-se a discutir os programas habitacionais e regulações do setor
imobiliário, dando continuidade no governo Lula (2003-2010), e favorecendo a
atuação desse setor nos anos 2000. A partir de decisões desses governos em
relação à política habitacional, a produção imobiliária alcançou um crescimento
exponencial e o mercado imobiliário foi consolidado, conforme mostra a Figura 2.
Um segundo boom imobiliário acontece no período que vai de 2005 até 2014.
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Figura 2 - Valor bruto lançado no mercado e total de unidades lançadas.

Fonte: modificado de Hoyler (2017)

Em 2010, apesar de uma crise financeira global, o mercado de imóveis da
cidade de São Paulo consolida um movimento de retomada com a consolidação do
crédito imobiliário como negócio juntamente com os auxílios da poupança e Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) (CRESTANA, 2010). Os apartamentos
tiveram valorização superior à dos investimentos financeiros tradicionais como
Certificado de Depósito Bancário (CDB) e poupança entre janeiro e setembro de
2010. Segundo Crestana (2010), na média, sessenta imóveis por dia foram vendidos
neste ano conforme dados do Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação
e Administração de Imóveis Residenciais e Comerciais de São Paulo (SECOVI-SP).
Nesse período, a construção de edifícios sofreu uma desconcentração,
dispersando-se por toda a metrópole, colocando bairros adjacentes ao centro e até
mais afastados no foco do mercado imobiliário (ALVES, 2019).
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Após o ápice do acelerado crescimento do setor imobiliário, em 2014, o
volume de vendas e lançamentos começou a encolher devido às incertezas políticas
culminando no impeachment no segundo mandato da presidente Dilma Roussef,
aumento da inflação e da taxa de juros, segundo o relatório anual da SECOVI
(2015). Esse cenário de retração do mercado imobiliário se estende até o ano de
2017 trazendo grande preocupação para o setor.
O Quadro 4 traz uma compilação dos principais acontecimentos ocorridos na
cidade de São Paulo e que tiveram influência na atividade imobiliária.

Quadro 4 - Principais eventos que influenciaram a atividade imobiliária em São Paulo.
Período

Eventos

Fatores

Consequências

Final
do séc.
XIX

- Economia cafeeira
- Início do
crescimento
populacional
decorrente da
imigração europeia

- Primeiras intervenções nos
espaços públicos e nos edifícios
privados

1900 a
1942

- Alto desenvolvimento
econômico propiciado
pela exportação do
café e alto
crescimento
populacional
- Lei do Inquilinato
- Acelerada
Industrialização
- Início do processo de
incorporação
imobiliária

- Os detentores de riqueza da
época, grandes proprietários de
terras e banqueiros, investiam
parte de seus lucros na
construção de casas para alugar

- Processo de expansão urbana para
as chácaras adjacentes ao centro,
usando o sistema ferroviário como
elemento indutor ao crescimento.
- Surgimento dos empreendimentos
imobiliários de Campos Elíseos e
Higienópolis
- Valorização das áreas centrais da
cidade.
- Esses grandes proprietários de
terra, que faziam parte da burguesia
paulistana, foram considerados os
primeiros especuladores da cidade
- Mercado imobiliário muda seu foco
do mercado de aluguéis para o da
casa própria.
- Metropolização através da
conurbação com os municípios
vizinhos.
- Verticalização residencial
- Primeiro boom imobiliário
- A partir dos anos 1970 houve a
consolidação da noção de que a
moradia também é um bem com valor
de troca.
- Acelerada verticalização e
construção levando a uma
padronização do projeto arquitetônico
- Processo de exclusão socioespacial
intensificado a partir da déc. de 1970.
- Retomada do autofinanciamento
pelas incorporadoras
- Baixo número de construções de
unidades habitacionais
- Acelerado crescimento do setor
imobiliário
- Segundo boom imobiliário

1942 a
1964

1964 a
1986

- Legislação regulando
a atividade de
incorporação
- Golpe militar
- Fundação do BNH
- Milagre econômico
- PDDI a Lei de
Zoneamento

1986 a
2001

- Fim do BNH
- Crise inflacionaria e
incerteza econômica

2001 a
2014

- Crise energética
- Novos programas
habitacionais no
governo FHC
- Crise econômica e
política no Brasil

2015 a
2017

Fonte: elaborada pelo autor.

- Preço do aluguel subiu
abusivamente em decorrência de
crises econômicas.
- Os investidores privados foram
desestimulados a investir em
moradias para alugar e foram
atraídos por outras possibilidades
de investimentos
- O BNH financiou moradias para
as classes média e alta.
- O zoneamento em São Paulo,
foi alterado de acordo com os
interesses do mercado imobiliário.
- Pressão por parte dos
incorporadores para a elevação
de todos os coeficientes para o
uso residencial verticalizado
- O padrão de financiamento das
cidades foi interrompido sem
novas propostas
- Maior segurança financeira à
atuação do mercado imobiliário

- Impeachment da presidente
Dilma Roussef

- Retração do mercado imobiliário
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3.3 Conforto ambiental: bem-estar e saúde
As pessoas passam a maior parte do seu tempo no interior das edificações,
seja trabalhando, repousando, estudando ou realizando atividades cotidianas.
Assim, a qualidade e as possibilidades que os edifícios oferecem são de extrema
importância para o ser humano. Um dos fatores que influenciam o bem-estar e a
satisfação dos usuários em um ambiente são os estímulos sensoriais (térmico,
acústico, luminoso, olfativo e tátil) e as condições de conforto consequentes desses
estímulos (ALVES, 2019).
O conforto ambiental pode ser apresentado como consequência das
necessidades térmicas, visuais, acústicas, de qualidade do ar e ergonômicas dos
usuários de uma edificação, por meio da compreensão do clima externo e das
decisões arquitetônicas compatíveis (ELETROBRAS/PROCEL, IBAM/DUMA IBAM,
2012). O desempenho das atividades no interior das edificações propõe o
atendimento aos padrões mínimos ambientais que propiciem condições favoráveis
ao metabolismo dos usuários, sem prejudicar o rendimento das suas atividades e
saúde (TOLEDO, 1999).
É

necessário,

também,

que

as

novas

edificações

não

interfiram

negativamente nas condições climáticas do meio externo, garantindo o equilíbrio
ambiental através da manutenção da qualidade do ambiente construído, através da
temperatura, umidade do ar, nível de ruído, incidência solar, entre outros
(ELETROBRAS/PROCEL, IBAM/DUMA IBAM, 2012). Mas, ainda que a interação
entre as variáveis de desempenho em ambientes internos e externos seja óbvia, os
estudos que abordam o tema, principalmente em climas tropicais e subtropicais
muitas vezes apresentam estratégias de projeto contraditórias para as duas escalas
(TSUDA, 2019). Um exemplo é a aplicação de vidros reflexivos nas fachadas dos
edifícios para aumento de conforto térmico dos espaços internos com a reflexão da
radiação solar incidente que podem, com essa luz refletida causar um impacto
negativo na vizinhança, através de ofuscamento.
As pesquisas recentes, além das variáveis físicas objetivas, como
temperatura do ar, velocidade do ar, umidade relativa do ar e temperatura radiante
média do ambiente, aborda fatores mais complexos e de difícil quantificação,
chamada abordagem “adaptativa” do conforto ambiental (TSUDA, 2019). Nessa
abordagem, segundo Nicol e Humphreys (apud TSUDA, 2019), a combinação de
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variáveis que levam a sensação de conforto depende, na maioria das vezes, da
cultura, das condições climáticas externas e das preferências pessoais dos usuários.
Nessa abordagem, o usuário não é visto como passivo ao meio que o cerca,
mas passa a controlar o ambiente com mecanismos como a simples abertura ou
fechamento de uma janela, aumentando sua satisfação e suas oportunidades de
adaptação. Segundo Tsuda (2019), esses estudos apontam uma relação direta com
a eficiência energética dos edifícios e já foram incorporados em algumas
normatizações internacionais voltadas para edifícios de escritórios.
São considerados atributos adaptativos positivos que impactam na percepção
de conforto e na satisfação dos usuários com o ambiente:
[...] flexibilização do padrão de vestimenta, opção de mobilidade
para os ocupantes, acesso a bebidas quentes ou frias, janelas e
sombreamentos operáveis, ventiladores localizados e operáveis,
controles localizados para sistemas de aquecimento ou
resfriamento, flexibilidade do mobiliários, planta estrita, ambientes
reduzidos, iluminação natural, vistas externas interessantes,
espaços de transição (varandas a átrios) e acesso facilitado para as
áreas externas (BAKER, STANDEVEN, 1994 apud ALVES, 2019, p.
32).

O entorno particular de cada edificação determina, também, alterações das
variáveis climáticas e seu estudo é um elemento importante para um projeto
arquitetônico com qualidade ambiental. Entre as solicitações do entorno estão as
que se relacionam com o clima e o microclima do lugar, com a geografia do terreno,
com as atividades que acontecem no entorno e com o efeito das construções
vizinhas. É preciso que todas essas informações sejam interpretadas e resultem em
decisões às variáveis arquitetônicas do projeto da edificação (TEODORO, 2012).
Teodoro (2012) define variáveis arquitetônicas como elementos e sistemas da
edificação que impactam na sua relação com o entorno e nas condições ambientais
proporcionadas

aos

seus

usuários.

Enumeram-se

as

seguintes

variáveis

arquitetônicas: forma e orientação, função, envoltória, sistema de condicionamento
de ar, sistema de iluminação artificial, sistema de aquecimento de água, vegetação e
urbanismo.
Aspectos subjetivos, como questões de bem-estar precisam ser investigados
com mais profundidade e algumas pesquisas estão iniciando esse processo.
Segundo a pesquisa realizada sobre comportamentos e espaços de morar
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coordenado por Tramontano (2001), a maior parte dos entrevistados permanece
entre 10 e 30 minutos por dia no banheiro e, aproximadamente 53% dos brasileiros,
considera o ato de banhar-se um momento de relaxamento e 71% dos entrevistados,
informaram que gostariam de possuir uma banheira com uma vista para uma
paisagem bonita, demonstrando a necessidade de contato com o meio externo.
Dentro desse contexto, este trabalho procura explorar os aspectos
relacionados ao conforto térmico e lumínico. Com o objetivo de fundamentar a
necessidade da abordagem climática na legislação edilícia, serão descritas a seguir,
de forma sucinta, as variáveis que influenciam o desempenho dos edifícios.

3.3.1 Conforto Térmico
O conceito de conforto térmico está relacionado com as trocas de calor do
corpo humano e o ambiente em seu entorno. Tratam-se de grandezas que são
avaliadas de forma subjetiva já que as condições ambientais que resultam em
conforto não são as mesmas para todas as pessoas. (TEODORO, 2012).
A ASHRAE (2010) define conforto térmico como “o estado de espírito que
expressa satisfação com o ambiente térmico”. Dessa forma, a Norma especifica as
combinações de fatores térmicos do ambiente interno e fatores pessoais que
produzem condições térmicas ambientais aceitáveis para a maioria dos ocupantes
de um ambiente (TEODORO, 2012).
Para a correta adequação do projeto arquitetônico ao conforto térmico,
Lamberts, Dutra e Pereira (2013), assim como Frota e Schiffer (2001), destacam as
seguintes variáveis climáticas: radiação solar incidente, temperatura, umidade e
velocidade do ar. Já no que diz respeito aos fatores pessoais, estão inclusos a
atividade metabólica e o vestuário. Esses fatores influenciam as trocas térmicas
entre o corpo e o ambiente. Para serem obtidas condições de conforto térmico, é
necessário levar em conta as condições climáticas da região, o entorno e as
atividades previstas.
A radiação solar é energia eletromagnética, sendo parcialmente absorvida
pela atmosfera terrestre. A energia solar incidente sobre a superfície da Terra e das
edificações depende da intensidade dessa radiação e da sua duração. A
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intensidade, por sua vez, depende da densidade do ar relacionada com a
transparência da atmosfera (ROMERO, 2015).
É fundamental avaliar a carga térmica que a edificação receberá em diversas
horas do dia e em diferentes épocas do ano assim como, determinar as áreas de
sombras da edificação e a orientação das aberturas e dos elementos transparentes
e translúcidos da construção (FROTA; SCHIFFER, 2001).
Distinguem-se cinco tipos de radiação que atingem a edificação: radiação
solar direta; radiação solar difusa; radiação solar refletida pelo entorno e pelo solo,
radiação térmica emitida pelo solo aquecido e pelo céu; radiação térmica emitida
pelo edifício (LAMBERTS, DUTRA, PEREIRA, 2013). A radiação solar entra pelos
elementos translúcidos da edificação, como o vidro, e é absorvida pelos corpos que
se aquecem e emitem radiação térmica. Como o vidro é permeável à radiação solar,
mas impermeável à radiação térmica, gera o efeito estufa, “um dos mecanismos que
mais contribui para os ganhos térmicos dentro da edificação” (TEODORO, 2012, p.
38).
Em relação à temperatura, como o sol incide de forma desigual sobre a
superfície da Terra, e associado aos diferentes coeficientes de absorção da radiação
solar dos vários tipos de solos e águas, ocasiona uma distribuição desigual da
energia solar (ROMERO, 2015). Segundo o autor, os efeitos dessa distribuição
desigual são: o aparecimento dos movimentos de massas de ar e de água (correntes
marinhas) e as trocas de matéria e energia entre o ar, o mar e a terra gerando o
aquecimento e esfriamento da superfície da Terra, determinantes para as diferenças
de temperatura do ar.
Já a umidade relativa resulta da evaporação da água contida nos mares, rios,
lagos e na terra, bem como da evapotranspiração dos vegetais. A umidade do ar
atua diretamente na capacidade da pele de evaporar o suor, em alta umidade
relativa tem-se mais dificuldade em evaporar o suor aumentando a sensação do
desconforto térmico em condições de calor intenso.
Em relação à velocidade do ar, a maior influência para a escala urbana são os
ventos locais provocados pelas diferenças térmicas geradas através das presenças
da terra e água, vale e montanha (LAMBERTS, DUTRA, PEREIRA, 2013). As
condições do vento local (direção, turbulência e velocidade) podem ser alteradas
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pela presença de vegetação, edificações e outros anteparos naturais ou artificiais.
Pode tirar-se partido do perfil topográfico de um terreno para canalizar os ventos
desviando ou trazendo-os para uma edificação.
O edifício deve ser concebido como um sistema capaz de proporcionar
conforto térmico aos seus ocupantes, fazendo uso de estratégias que necessitam do
menor consumo de energia possível. Algumas estratégias passivas podem ser
utilizadas pelos projetistas para melhorar o desempenho da edificação, tais como:
ventilação e iluminação natural, resfriamento evaporativo, umidificação, massa
térmica e aquecimento solar. Projetar edifícios que proporcionem uma resposta
térmica ambiental adequada não acarreta necessariamente em acréscimo de custos,
podendo sim gerar redução no custo de utilização e manutenção, além de propiciar
um ambiente interno agradável à maioria dos ocupantes (FROTA; SCHIFFER,
2001). A seguir, serão tratadas as estratégias de ventilação e iluminação natural.

3.3.2 Ventilação Natural
A ventilação natural é uma estratégia que pode ter como objetivo o controle
térmico dos ambientes e/ou a renovação do ar interior. A manutenção da qualidade
do ar no interior das edificações é garantida pelas trocas de ar proporcionada pela
ventilação e é essencial para a habitabilidade das edificações (FROTA; SCHIFFER,
2001). A necessidade de remoção de ar em função da atividade exercida, em
especial, de remoção de CO2, dos odores, vapor d’água e poluentes determinam as
taxas de ventilação e é um fator que determina, no projeto, as dimensões, tipos e
posição das aberturas nas edificações (TEODORO, 2012). Para o Brasil, a Norma
da ABNT NBR 15.220-2005 define o valor das taxas de renovação do ar que devem
ser conseguidas para garantir a qualidade do ar (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
NORMAS TÉCNICAS, 2005).
Segundo Barroso-Krause, a conformação do fluxo de ar no interior de uma
construção é determinada por três fatores principais:
[...] o tamanho e a localização das aberturas de entrada do ar na
parede; o tipo e a configuração das aberturas usadas; a localização
de outros componentes arquitetônicos nas proximidades das
aberturas, tais como divisórias internas e painéis verticais ou
horizontais adjacentes a elas (protetores solares e marquises, por
exemplo), vegetação captadores de vento, pátios, peitoril ventilado,
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pérgulas, pilotis entre outros (BARROSO-KRAUSE, 2011 apud

TEODORO, 2012, p. 57)
Ainda segundo o autor, quando se trata de resfriamento das edificações, em
climas quentes e úmidos, as correntes de ar controladas, de forma natural ou
mecânica, podem contribuir de forma significativa para o conforto térmico dos
usuários. Desse modo, os fatores citados, podem ser foco das especificações dos
COE, visando um melhor aproveitamento da ventilação natural.
Segundo Teodoro (2012), o tamanho e a localização das aberturas de entrada
e de saída do ar influenciam fortemente a velocidade e o padrão de distribuição do
fluxo de ar no interior dos ambientes. A relação entre as aberturas de entrada e
saída do ar é de grande importância nos valores de velocidade média nos espaços
internos. Por exemplo, aberturas de entrada com mesma dimensão das aberturas de
saída proporcionam uma melhor distribuição do fluxo de ar e valores da velocidade
média mais uniforme nos ambientes (TEODORO, 2012). Ainda segundo o autor, a
tipologia da abertura influencia a ventilação dos ambientes por oferecer maior ou
menor resistência à passagem do ar. No clima quente e úmido, quanto menor a
resistência à passagem do ar e maior a porosidade da fachada, melhor, visto que,
neste tipo de clima, a ventilação é uma estratégia importante para o conforto
ambiental.

3.3.3 Conforto Visual e Iluminação Natural
O conforto lumínico está relacionado ao fornecimento de condições mínimas
ao olho humano para a percepção adequada dos espaços e para a execução de
atividades específicas exigidas para o uso daquele espaço (GONÇALVES, 2015). A
escolha dos sistemas de iluminação é diferente para cada situação e quanto menor
o esforço físico do olho para realizar uma atividade maior a percepção de conforto
visual. Para o desenvolvimento de atividades visuais, o olho humano necessita de
condições de iluminação específicas que dependem da atividade que será exercida,
entre elas, a qualidade de luz, a distribuição da luz pelo ambiente, a ausência de
contrastes excessivos e o controle do ofuscamento (CORBELLA; YANNAS, 2016).
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A potencialização da utilização da iluminação natural nos ambientes internos
das edificações é um recurso importante para reduzir o consumo de energia elétrica,
para melhoria do conforto visual, assim como para trazer bem-estar aos usuários. A
luz natural possui uma variação e qualidade mais agradáveis e apreciadas que as
oferecidas pela iluminação artificial (TEODORO, 2012).
Segundo os estudos científicos compilados na 10ª Edição do livro Lighting
Handbook (IES, 2011 apud TSUDA, 2019), a luz natural possui também papel
primordial na regulação do nosso ciclo biológico, sobretudo no ciclo circadiano, que
se refere ao ciclo diário de produção de hormônios diurnos e noturnos. A carga de
luz recebida pelo indivíduo durante o dia influencia a regulação desse ciclo, assim
assegurar uma adequada quantidade de luz no interior dos edifícios e oferecer
mecanismos de controle dessa iluminação, passa a ser também uma questão de
saúde pública (TSUDA, 2019).
Além disso, a maioria das espécies ao longo da evolução desenvolveu
relógios internos para lidar com as mudanças do dia e da noite, esse ritmo biológico
permite uma antecipação de eventos recorrentes diários. Um deles, por exemplo, é o
ritmo atividade/repouso, considerado importante para os seres vivos, outro seria o
ritmo da temperatura corporal (QUILES, 2017).
De acordo com Soares (2017), nos seres humanos, o principal marcador
temporal interno se localiza no núcleo supraquiasmático do hipotálamo cerebral e
tem a duração de pouco mais de 24 horas, por isso foi denominada de ciclo
circadiano (do latim circa = em torno de, dies = dia). O autor relata que esse ciclo
controla as oscilações diárias de sono e estado de alerta, de frequência cardíaca,
temperatura corporal, secreção de hormônios, de pressão arterial, apetite, digestão,
consumo de alimentos, além de mecanismos de reparação celular e proteção do
DNA, entre outros (Figura 3). A ruptura desses ritmos pode gerar inúmeras doenças.

56

Figura 3 - Ritmos biológicos com frequência circadiana

Fonte: Quiles (2017)

Por muito tempo, esse sincronismo do corpo humano com a iluminação que
ocorre dentro do nosso organismo ficou desconhecido, até que em 2002,
pesquisadores demonstraram que células ganglionares presentes na retina, por
expressão de um foto pigmento chamado melanopsina, se encarregavam de
converter a radiação eletromagnética em sinais nervosos que chegam ao núcleo
supraquiasmático (SOARES, 2017).
Segundo Soares (2017), estudos posteriores demonstraram que esse
fotorreceptor é o principal responsável pelo sincronismo dos ritmos biológicos ao dia
solar, visto que pessoas funcionalmente cegas, onde os cones e bastonetes
estavam inativos, ainda eram capazes de responder fisiologicamente à presença de
luz.
A descoberta de melanopsina contendo células ganglionares da retina com
fotorrecepção intrínseca deu origem a uma série de novos estudos demonstrando
que a luz é um potente estímulo para regulação circadiana, neuroendócrina e
neurocomportamental. A quebra ou a falta da regulação circadiana pode contribuir
para uma série de doenças como: alterações de humor, câncer, depressão sazonal,
distúrbios do sono, problemas de atenção, obesidade, diabetes e problemas
cardíacos (QUILES, 2017).
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Muitos estudos, principalmente por parte de fabricantes de sistemas de
iluminação artificial, começaram a ser realizados, com o objetivo de que a iluminação
artificial atinja uma performance equivalente à da iluminação natural. Muitos
fabricantes têm apresentado luminárias e lâmpadas utilizando a tecnologia Lightemiting diode - LED com o propósito de apresentar uma luz dinâmica, em que o
usuário poderia programar uma iluminação artificial reproduzindo as tonalidades e
intensidades da luz natural. Mas somente esses dois parâmetros não são suficientes
para termos uma iluminação artificial com a mesma qualidade da iluminação natural.
Conforme estudos de Martau (2015), a luz natural possui outras propriedades e
singularidades que a iluminação artificial ainda não alcança.
Adequar o projeto de iluminação das edificações à disponibilidade de
iluminação natural, considerando as condições geográficas e climáticas locais e o
entorno do edifício, acaba sendo um desafio para os projetistas que, em muitos
casos, vêem-se obrigados a suprimir e impedir que a iluminação natural entre no
interior da edificação. Isso ocorre principalmente, em edifícios corporativos e
comerciais. “Um bom projeto de iluminação natural tira proveito e controla a luz
disponível, maximizando suas vantagens e reduzindo suas desvantagens”
(TEODORO, 2012, p. 63).
O recurso utilizado para se obter uma adequada iluminação natural nos
ambientes

internos

dos

edifícios

habitacionais

são

as

aberturas

laterais

dimensionadas adequadamente conforme estabelecidos pelas Normas Técnicas ou
COE (TSUDA, 2019).
A ABNT NBR 15.575-5:2013 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS
TÉCNICAS, 2013a) traz requisitos e critérios que objetiva propiciar condições de
iluminação natural em todas as dependências do edifício habitacional durante o dia,
além de definir o nível mínimo de iluminância de luz natural aceitável para ambientes
residenciais como sala de estar, jantar, dormitório, copa, cozinha e áreas de serviço.
As áreas comuns, de circulação, banheiros e espaços enclausurados não precisam
conter aberturas para iluminação natural.
Para a iluminação artificial a norma ABNT NBR 15575-5:2013 (ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2013a) indica que podem ser feitos cálculos
ou medições no local para obter o valor da iluminância, exigindo-se, também,
iluminâncias mínimas para sala, dormitório, banheiro e área de serviço e cozinha.
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3.3.4 Conforto ambiental no projeto arquitetônico
As tipologias arquitetônicas podem favorecer o aproveitamento da iluminação
natural e dos ventos regionais minimizando os gastos com energia. No projeto
arquitetônico é lançado o desafio aos projetistas de harmonizar os diferentes
critérios e indicadores do conforto na busca de uma solução do conjunto mais
adequada, considerando as exigências especificas de cada tipologia e função. As
decisões tomadas na fase inicial do projeto, definição da orientação e volumetria do
edifício, escolha do tipo de janelas e de proteção, cores e materiais de
revestimentos, funcionalidade dos espaços e o tipo de desenho do mobiliário,
apresentam no conforto ambiental um importante parâmetro (FERNANDES, 2009).
Segundo Fernandes (2009), apesar da disciplina de conforto ambiental estar
presente na formação acadêmica do arquiteto, na prática profissional, muitas vezes,
as preocupações com as condicionantes ambientais são deixadas de lado, o que é
reforçado pela tendência de uniformização da arquitetura. Os projetos seguem
modismos e estilos globalizados com a necessidade da aceleração do processo
construtivo, impactando no tempo das etapas de projeto, que foi sensivelmente
reduzido (FERNANDES, 2009).
A complexidade dos fenômenos envolvidos, para se atingir o conforto
ambiental em uma edificação, exige atitudes projetuais flexíveis, com uma série de
processos de tentativa e erro e, também, de tomada de decisões em relação às
prioridades de alguns aspectos de conforto, quando, muitas vezes, não é possível
atender a todas as exigências de conforto (KOWALTOWSKI et al., 1998). Com o
tempo reduzido da etapa de projeto, fica difícil para os envolvidos no projeto realizar
sucessivas tentativas e estudos preliminares necessários para se alcançar as
exigências ambientais por meio do próprio projeto e das soluções arquitetônicas.
Ao longo da história da arquitetura, houve um período em que os arquitetos
projetavam de maneira que os edifícios tivessem uma boa relação com o meio
ambiente (ROMERO, 2015). Contudo, segundo Teodoro (2012):
[...] o desenvolvimento tecnológico e a disponibilidade de energia,
em particular durante o século XX, deram lugar à concepção de que,
independente do clima, uma edificação poderia ser implantada em
qualquer região, com as mesmas características arquitetônicas e
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construtivas, promovendo o mesmo conforto aos seus usuários, já
que a energia, em especial a elétrica, garantiria um desempenho
adequado TEODORO, 2012, p. 34).

Esta produção da arquitetura e engenharia civil apresenta um custo alto do
ponto de vista energético e do ponto de vista ambiental, econômico e social. Ela só
vem ao encontro dos interesses do mercado imobiliário, construtoras e
incorporadoras que lucram com a padronização de sistemas construtivos e não dos
interesses e bem-estar dos usuários do edifício.
A edificação deve ser um conjunto de soluções projetuais que, além dos
aspectos estéticos, expressivos e simbólicos (relacionados a história, cultura e a
busca pelo belo) e aspectos econômicos (de racionalização da construção e
valorização dos lucros) garantam também as condições de bem-estar para o
usuário, e tenham uma relação harmônica com o meio externo.
Nos países de clima tropical, como é o caso do Brasil, Emmanuel (2016; 2017
apud TSUDA, 2019) aponta algumas barreiras existentes para a substituição da
crescente demanda por sistemas de climatização artificial por técnicas construtivas
voltadas à climatização passiva. Uma delas é determinada pelas características
climáticas naturais dos países tropicais, especialmente nas regiões onde as
temperaturas mínimas são mais elevadas, fazendo com que a perda de calor
durante a noite seja menos significativa e, como consequência, as técnicas de
climatização passiva se tornam menos eficientes. Outra, é a barreira cultural, que,
segundo Emmanuel (2016; 2017 apud TSUDA, 2019), é a mais difícil de ser
superada. Nos países como Brasil, China e Índia, os sistemas de ar-condicionado
são vinculados a um progresso tecnológico e status social, o que criou uma
intolerância dos usuários, adaptados aos ambientes climatizados, às variações
naturais na temperatura, reforçando a dependência da climatização artificial.
No contexto atual global de mudanças climáticas, com aumento das
temperaturas globais e cenários cada vez mais intensos de catástrofes naturais
causadas pela alteração no padrão climático, as edificações precisam ser pensadas
e preparadas para esse cenário. Nas cidades europeias e norte americanas, a
preocupação com o futuro de mudanças climáticas trouxe metas de consumo
energético das edificações, presentes em normas e certificações, ao lado das
exigências de desempenho e conforto ambiental (TSUDA, 2019).
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Previsões realizadas pelo Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas (PBMC,
2016), com base nos dados do Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC),
apontam para a possibilidade de um aumento de 1ºC a 6ºC nas temperaturas do ar
em São Paulo se comparada às médias registradas no final do século 20 e às
previstas para 2100. O IPCC informou que haverá um aumento de 179%,
comparados com os dados de 2010, na demanda de energia mundial para prover
aquecimento e resfriamento nos edifícios residenciais (BERARDI, 2017).
Assim, conhecer os fatores climáticos, os mecanismos de troca de calor e o
comportamento térmico dos materiais e componentes e permitir a potencialização do
uso da iluminação natural, é uma necessidade global e precisam ser incorporados às
práticas de projeto com envolvimento de todo o setor da construção civil e dos
gestores de políticas urbanas. Com ações programadas do Poder Público local, é
possível informar e tornar responsáveis todos aqueles envolvidos neste processo:
legisladores, projetistas, construtores e usuários.
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4 ANÁLISES DOS COESPs POR MEIO DE ESTUDOS DE CASO
A partir dos apontamentos de autores de que as leis serviriam de moldes aos
desenhos da cidade, foi realizado uma análise comparativa dos cinco COESP,
relacionando seus períodos de vigência com o contexto social e os principais
eventos ocorridos relacionados com a produção arquitetônica, com foco nos
ambientes internos das edificações habitacionais e o desenvolvimento do mercado
imobiliário.
Neste capítulo os resultados obtidos são discutidos à luz do objetivo desta
dissertação, que é analisar a legislação edilícia e os indicadores de conforto
ambiental dos espaços internos das edificações e como a legislação contribuiu para
a qualidade das construções. E, também, a relação inversa, como a sociedade e
seus modos de vida em cada época se refletem e impactam na arquitetura produzida
e na necessidade de alteração de leis e códigos. O capítulo está dividido em 5
tópicos cada qual corresponde a um COESP.
De acordo com Rezende (1982), as intervenções reguladas de diferentes
sistemas de valores sociais e econômicos resultam na cidade que está em constante
transformação. A autora coloca que é elementar e indispensável considerar a
“cidade como a projeção da sociedade no espaço” e que ele não se organiza
aleatoriamente (CASTELLS apud REZENDE, 1982, p. 19).
Já Buson (1998) discorre sobre como os regulamentos e COEs influenciam a
forma urbana e as edificações, e sugere que esses códigos podem ser considerados
definidores de um lugar, de edifícios e espaços vazios. Sua pesquisa foi pautada no
estudo sobre Brasília, que nasceu com um PD rígido apoiado nas orientações
modernistas da Carta de Atenas através do projeto de Lucio Costa. Logo adiante, na
sua pesquisa, cita que em alguns momentos da história das cidades brasileiras, em
alguns locais, foi necessário alterar as normas para que estas se adaptassem às
transformações ocorridas no campo da construção, e ressalta que o dinamismo das
cidades foi aos poucos contribuindo para a alteração das legislações dentro de um
novo conceito de desenho urbano (BUSON, 1998).
Assim em alguns momentos os COE podem ser determinantes para as
construções e em outros, tendências arquitetônicas e mudanças na forma de vida da
sociedade impõem e se sobrepõem aos códigos, normas e regulamentos.
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Principalmente, em cidades como São Paulo, com um crescimento vertiginoso e um
mercado imobiliário forte e influente.
Em sua pesquisa Villa (2002) faz uma análise das tipologias das unidades de
edifícios

habitacionais

através

das

solicitações

emergentes

dos

usuários,

investigando os modos de vida da sociedade paulistana e suas transformações ao
longo do tempo. Segunda a autora (2002, p. 6) através do estudo dessas
habitações, verificou-se uma “certa incompatibilidade entre seus espaços e as novas
demandas expressas pelos modos de vida da sociedade.”
Partindo-se do princípio de que a forma de ocupação do espaço urbano e os
tipos de edifícios construídos são determinados pelas permissões e restrições
impostas pela legislação edilícia e urbanística e pelas práticas de mercado da
construção civil, buscou-se verificar o papel das leis, precisamente do COE e dos
seus parâmetros de conforto ambiental, na ordenação dos espaços internos das
edificações habitacionais.
Pode-se observar que cada COESP esteve em vigência uma média de 22
anos, uma tendência da maioria dos COE brasileiros conforme atestado por Tsuda
(2019) em sua pesquisa. Considerando a rapidez com que as cidades brasileiras se
expandiram e se transformaram desde o início do século passado, essa tendência é
preocupante e justifica as críticas aos COE que sempre estão obsoletos e em
descompasso com outras leis vigentes.
Para visualizar melhor esses períodos apresenta-se a figura 4, nos seus
períodos de vigência (Figura 4).

Figura 4 - Período de Vigência dos COESP.

1 - COESP/29
Lei nº 3.427/29
1929

2 - COESP/55
Lei nº 4.615/55
1955

3 - COESP/75
Lei nº 8.266/75
1975

1992

4 - COESP/92
Lei nº 11.228/92

5 - COESP/2017
Lei nº 16.642/2017
2017

-

a dias atuais

Fonte: elaborada pelo autor.

A análise dos COESP, como o objetivo da pesquisa, está relacionada à
verificação de itens diretamente associados com o conforto térmico e lumínico dos
ambientes internos dos edifícios residenciais, os artigos de teor administrativo, como
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processo de aprovação e projetos, direitos e responsabilidades, licenças para
construção e penalidades, não foram estudados. Os artigos técnicos não
relacionados com o conforto ambiental foram analisados de forma superficial
servindo para traçar somente o perfil dos conteúdos das leis.
Em relação aos indicadores de conforto ambiental, com ênfase no conforto
térmico e lumínico, foram considerados aspectos desde a própria menção à palavra
conforto e qual o contexto, até referências a normas técnicas e aspectos que estão
ligados à qualidade ambiental dos espaços internos como aberturas para ventilação
e iluminação natural, pé-direito e recuos.
Conforme exposto no capítulo 3, as aberturas dos ambientes permitem ou
dificultam o insuflamento e distribuição do fluxo de ar no interior dos ambientes,
assim como são responsáveis pela proteção contra chuva, ruídos e radiação solar
excessiva. Desta forma, o projeto das aberturas deve ser devidamente considerado
e analisado para não comprometer as condições de conforto do ambiente.
Em relação à ventilação natural, a configuração do fluxo de ar no interior de
uma construção será determinada por três fatores principais: o tamanho e a
localização das aberturas de entrada do ar na parede, o tipo e a configuração das
aberturas usadas e a localização de outros componentes arquitetônicos nas
proximidades das aberturas, tais como divisórias internas e painéis verticais ou
horizontais adjacentes a elas, como marquises, por exemplo (OLGYAY, 1998). A
inclusão desses fatores na legislação edilícia e urbana, contribuiria para melhoria da
qualidade ambiental dos ambientes internos. Desses fatores, o item escolhido como
indicador foi o tamanho das aberturas, visto que os outros fatores não são
considerados em nenhum dos COESP.
Com a leitura de todos os COESP, foi possível elaborar um quadro
comparativo (Quadro 5), com foco em algumas condicionantes relacionadas ao
conforto ambiental dos espaços internos das edificações. A descrição completa dos
dados obtidos na legislação edilícia no município de São Paulo pode ser consultada
no Capítulo 5 - Quadro 8.
As condicionantes foram escolhidas a partir da revisão bibliográfica e em
questões observadas nas edificações antes do início dessa pesquisa:
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•

Citação da palavra “conforto”, estabelecendo relação com o conforto
ambiental;

•

Tipos de aberturas nos banheiros;

•

Dimensionamento mínimo das aberturas para ventilação e iluminação
naturais;

•

Insolação – acesso ao sol e menção sobre orientação de fachadas para
insolação;

•

Área mínima dos ambientes internos;

•

Área mínima das unidades habitacionais;

•

Altura mínima para pé-direito;

•

Diretrizes para implantação – dimensão mínima dos recuos; e

•

Menção às Normas Técnicas.

O processo de seleção dos edifícios deu-se após a organização dos cinco
períodos históricos estipulados pela vigência dos COESP (Figura 4) e análise dos
principais eventos que influenciaram a atividade imobiliária nesses períodos (Quadro
4) e que estão relacionados com a produção arquitetônica com foco nos ambientes
internos das edificações habitacionais, esses dados estão compilados no Quadro 6.
Para a análise foi realizado um levantamento visual das plantas dos
empreendimentos identificando a presença ou não de aberturas nos cômodos e as
modificações mais relevantes levando em consideração o interior das unidades
somente. Os critérios que condicionaram a escolha inicial dos edifícios foram:
•

Quatro edifícios por período de vigência dos COESP;

• Tipologias a partir da quantidade de dormitórios e banheiros;
• Presença de aberturas (janelas) nos banheiros;
• Diminuição da área das unidades;
• Edifícios que possuíram uma relação direta com a legislação edilícia do
período de vigência, focando nos indicadores relacionados ao conforto
térmico e lumínico estipulados nos COESP, e
• Empreendimentos que trouxeram alguma inovação nos espaços internos.
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Quadro 5 – Análise comparativa da legislação edilícia do município de São Paulo.

Lei nº 3.427/29 - Código de
Obras Arthur Saboya
1929
Ato nº 663/34 - Consolidação
do COESP/29
1955

Lei nº 4.615/55 - Código de
Obras e Edificações
Lei nº 8.266/75 - Código de
Obras e Edificações

1975
Decreto nº 14.025 - Legislação
complementar ao COESP/75
Lei nº 11.228/92 - Código de
Obras e Edificações
1992
Decreto nº 32.329 - Legislação
complementar ao COESP/92
Lei nº 16.642/2017 - Código de
Obras e Edificações
2017

Decreto
nº
57.776
Regulamenta da Lei
COESP/2017

do

Não cita
Somente menciona, mas não explica ou aponta outra lei
Traz orientações genéricas e aponta outra lei
Detalha e dá parâmetros para aplicação

Fonte: elaborada pelo autor.

Menção sobre as
Normas Técnicas

Implantação –
dimensão mínima dos
recuos

Altura mínima para pédireito

Área mínima da
unidade habitacional

Dimensionamento
mínimo dos ambientes

Insolação – acesso ao
sol

Aberturas para
Ventilação e
Iluminação

Instrumento legal (COESP)

Tipos de aberturas dos
banheiros

Citação da palavra
“ conforto”

Diretrizes relacionadas ao conforto ambiental
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Quadro 6 - Principais eventos durante as vigências dos COEs no município de São Paulo.
Período

COESP vigente

Principais Eventos

1 - 1929
até
1955

COESP/29
Lei nº 3.427 de 19
de novembro de
1929 consolidada
pelo Ato nº 663
de 10 de agosto
de 1934

2 - 1955
até
1975

COESP/55
Lei nº 4.615 de 13
de janeiro de
1955

3 - 1975
até
1992

COESP/75
Lei nº 8.266 de 20
de junho de 1975

4 - 1992
até
2017

COESP/92
Lei nº 11.228 de
25 de maio
de1992
COESP/2017
Lei nº 16.642 de 9
de maio de 2017

▪ Consolidação do
período rentista
▪ Foram lançadas as
bases da
modernidade na
arquitetura
paulistana
▪ Lei do Inquilinato
▪ Ideologia a casa
própria
▪ Acelerada
verticalização para
uso residencial
▪ Consolidação de
uma metrópole
industrial
▪ Apartamento
contemporâneo
▪ Transformações dos
modos de vida –
nova realidade
familiar
▪ Valorização da
esfera coletiva
▪ Apartamento mínimo
▪ Crise energética
▪ Oscilações no
mercado imobiliário
▪ Atualidade

5 - 2017
até dias
atuais

Abordagem
para escolha
dos Edifícios

Edifícios escolhidos

Edifício Esther – 1934
Edifício Higienópolis – 1935
Edifício Prudência – 1944
Edifício Copan – 1951

Apartamento
modernista

▪
▪
▪
▪

Apartamento
verticalizado

▪ Edifício Jovira Rolim Toledo –
1957
▪ Edifício na av. Higienópolis –
1962
▪ Edifício na al. Barão de
Capanema – 1972
▪ Edifício Jardim Grajaú – 1971

Apartamento
Contemporâneo

▪ Edifício na rua Bernardino de
Campos – 1978
▪ Edifício Cosmos, 1985
▪ Edifício Splendid – 1990
▪ Edifício New York - 1990

Apartamento
mínimo

▪
▪
▪
▪
▪

Apartamento
dormitório

Edifício Spazio - 1996
Edifício E-apartamentos – 2000
Edifício Studio Home – 2000
Edifício Fidalga 772 - 2011
Edifício Novo Higienópolis –
2017
▪ Edifício Onze22 - 2019
▪ Edifício Nido - 2018

Fonte: elaborada pelo autor.

4.1 COESP/29 – vigência 1929-1955
O COESP/29 vigente dessa época buscava a homogeneidade urbanística e
dos projetos edilícios, assim como a segurança e higiene das edificações sem
grandes inovações, e foi resultado da reunião das leis anteriores (CIPOLLA, 2011) e
que em grande parte ficou vigente até 1975.
O COESP/29 foi dividido em sete partes com divisões em capítulos e seções.
Havia uma seção inteira sobre insolação, iluminação e ventilação, mas não
mencionava a palavra “conforto” nenhuma vez. O índice completo consta no Anexo
A, assim como as partes de insolação, ventilação e iluminação.
Havia uma preocupação com a estética das fachadas, resultando em
reprovações dos projetos, caso a “Commissao de Esthetica” entendesse que a
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fachada não seguia com o “decoro e as regras fundamentais da arte de construir”
(SÃO PAULO, 1929, Art. 146).
Paragrapho 1.º - O estylo architectonico e decorativo é
completamente livre, enquanto não se opponha ao decoro e ás
regras fundamentaes da arte de construir. A Directoria de Obras
poderá recusar os projectos de fachadas que accusem um flagrante
desaccordo com os preceitos básicos da architectura. (SÃO PAULO,
1929)

Esse código trouxe diretrizes mínimas de insolação e ventilação de ambientes
de longa permanência, com referência ao período de inverno, exigências essas que
levaram ao projeto de edifícios altos com pátios internos de dimensões variadas.
Como resultado dessa lei, as edificações construídas nas décadas de 30 e 40 foram
pensadas para serem beneficiadas por um número mínimo de horas de insolação,
ao mesmo tempo em que muitas delas são dotadas de ventilação natural cruzada.
Com relação a insolação, destaca-se:
Art. 123.º - Nos compartimentos destinados á permanência diurna,
os raios do sol devem oscular, no dia mais curto do anno, dentro a
rua, área, saguão ou corredor.
a) - o plano do piso do rez-do-chão, loja ou andar térreo, quando
sobre eles não houver outros pavimentos;
b) - o plano de piso do primeiro andar, quando houver este
pavimento.
Art. 124.º - Nos compartimentos destinados á habitação nocturna,
qualquer que seja o pavimento em que se achem, devem os raios do
sol banhar continuamente, no dia mais curto do anno, dentro da rua,
área, saguão ou corredor, o plano do respectivo piso;
a) durante uma hora, nos edificios situados nas vias publicas
existentes nesta data;
a) durante tres horas, nos edificios situados nos bairros que forem
abertos desta data em deante (SÃO PAULO, 1929).

Nos

parâmetros

de

insolação,

iluminação

e

de

ventilação,

foram

determinadas, no artigo 149, a necessidade de distância entre os prédios do mesmo
lote, a fim de que fossem preenchidas as condições de insolação dentro dos
saguões e corredores:
Art. 149 – Os vários edifícios existentes, dentro de um mesmo lote,
terão entre as suas diversas faces as distancias necessárias para
que se achem preenchidas as condições de insolação dentro dos
saguões e corredores, que entre si formarem. (SÃO PAULO, 1929)
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O artigo 152 proibia a execução de edificação de paredes na linha divisória
que prejudique a insolação das áreas comuns dos prédios vizinhos, já edificados.
Art. 152 – Nenhuma edificação poderá ser executada desde que as
paredes erguidas na linha divisória prejudiquem a insolação legal
dessas áreas comuns dos prédios vizinhos já edificados. (SÃO
PAULO, 1929)

O COESP/29, também, estabelecia a relação das aberturas com a área de
piso e orientação da fachada:
Art. 171.º - A superfície illuminante, limitada pela face interna dos
aros das portas ou janelas de cada compartimento, não será inferior
a uma fracção da superfície do piso compartimento:
b) – de 1/8 (um oitavo) para vãos dando para a via publica, “área
de fundo ou suas reintrancias em paredes olhando para o Norte,
ou alinhadas no rumo Norte-Sul; e para janelas de
compartimento de attico (art. 167);
c) – de 1/7 (um sétimo) para vãos, nas mesmas condições da
alínea a, nos rasgados em paredes voltadas para o Norte ou
alinhadas rumo Norte-Sul;
d) – de 1/6 (um sexto) para vãos, dando para saguões ou
respectivas reintrancias, rasgados em paredes voltadas para o
Norte ou alinhadas rumo Norte-Sul;
e) – de 1/5 (um quinto) para os vãos nas mesmas condições, da
alínea c, mas rasgados em paredes voltadas para o Sul; (SÃO
PAULO, 1929).

O COESP/29 orientava quanto as áreas e dimensões mínimas das salas e
dormitórios com variações conforme a seguinte classificação das habitações:
“popular”,

“residencial”,

“apartamento”

e

“hotel”.

Por

exemplo,

habitações

residenciais deveriam ter cômodos com no mínimo 10 m², enquanto apartamentos
deveriam ter, no mínimo 16 m² (kitchenettes) ou 8 m² por ambiente (Tabela 2).
O COESP/29 determinava, também, que as cozinhas e despensas não
poderiam ter comunicação direta com os dormitórios, latrinas e compartimentos de
banhos, contribuindo para um aumento da área útil total dos projetos.
Os compartimentos de banhos e latrinas eram divididos em: uso exclusivo de
um só apartamento e uso comum de mais de uma habitação. No primeiro caso,
poderiam receber ventilação e iluminação por intermédio de poços, já no segundo,
deveriam ser iluminados e ventilados por áreas conforme descrito na Seção III –
Insolação.
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Tabela 2 - Classificação, pé-direito e dimensionamento no COESP/29.
Uso da Edificação

Habitação popular

Habitação residencial

Apartamento

Hotel

Pé direito (m)

Área (m2)

Salas
Aposentos
Cozinha
Despensa
Latrinas
Banheiro
Salas
Aposentos
Cozinha
Despensa
Latrinas

2,50
3,00
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
3,00
2,50
2,50
2,50

8,00
12,00
5,00
6,00
2,00
3,20
10,00
10,00
7,00
9,00
2,00

Banheiro

2,50

3,20

Salas
Aposentos
Cozinha
Despensa
Latrinas
Banheiros
Salas
Aposentos
Cozinha
Latrinas
Banheiros

2,50
3,00
2,50
2,50
2,50
2,50
3,00
2,50
2,50

8,00
10,00
6,00
6,00
2,00
3,20
10,00
7,00
2,00
3,20

Compartimentos

Conter círculo
(Diâmetro/m)
1,00
1,00
-

-

Fonte: elaborada pelo autor.

Na década de 1930, apesar dos problemas de falta de moradias, o prédio de
apartamentos já era fato corriqueiro na vida do paulistano, pois as antigas mansões
de alguns bairros ocupados anteriormente pelas elites da cidade foram, pouco a
pouco, sendo substituídas por edifícios de apartamentos residenciais (VILLA, 2002).
Villa (2002), indica que esses edifícios se acomodavam perfeitamente nos grandes
lotes das antigas mansões e eram erguidos diretamente sobre o alinhamento da
calçada.
Como visto anteriormente, o déficit habitacional fez nascer um novo segmento
no mercado de investimento, o de aluguel de moradias. Pessoas sozinhas em busca
de melhores condições de vida e trabalho remunerado na cidade recémindustrializada, deixavam suas famílias nas cidades de origem, muitas vindas da
zona rural do Brasil e outras vindas como imigrantes (VILLA, 2002).
Nesse período, dois modelos de apartamentos foram materializados. Um
modelo, colocado no mercado para aluguel, em que não eram necessários quarto de
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empregadas, sala de jantar e copa. Neste caso, os moradores faziam parte da
população com menor poder aquisitivo que não poderiam pagar por serviços
domésticos e nem por apartamentos maiores. E outro, edifícios construídos para as
famílias mais ricas, com programas similares aos dos palacetes (VILLA, 2002).
A estética dos edifícios de apartamentos para aluguel dos anos 1930,
segundo Villa (2002, p. 91) “ficava entre a ornamentação ao gosto eclético e as
linhas geométricas com toque art déco” estimulados pelas novas formas do concreto
armado. E aos poucos os conceitos modernistas foram sendo implantados trazendo
para a cidade de São Paulo uma linguagem arquitetônica variada.
Se o edifício Martinelli foi o marco da verticalização da cidade de São Paulo e
símbolo de modernidade, o edifício Esther foi um símbolo do pensamento
arquitetônico modernista brasileiro da época e foi um marco da verticalização no
modelo habitação (VILLA, 2002). O Esther foi construído entre 1935 e 1938 por
Álvaro Vital Brasil e Adhemar Marinho (Figura 5). Segundo Tramontano (1998), a
construção do Esther representa a materialização da arquitetura moderna em um
contexto paulistano em que as realizações modernistas eram:
[...] um arremedo plástico de alguns conceitos enunciados pelo
Cubismo, sem contudo, comportarem em seu processo construtivo
os indícios da habitação Moderna para uma nova sociedade,
produzida em série e com materiais padronizados (TRAMONTANO,
1998, p. 119).

Alguns dos apartamentos do Esther, segundo Villa (2002), não tinham
cozinha, assemelhando-se a apartment-hotels, a opção seria usar um grande
restaurante dentro do edifício que nunca foi utilizado (Figura 6). Havia uma
resistência de grande parcela da população, sobretudo das classes médias, na
utilização de serviços coletivos em edifícios (VILLA, 2002). Ele foi construído para o
mercado rentista com os primeiros andares para uso comercial e de serviços e os
outros andares para uso residencial (CIPOLLA, 2011).
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Figura 5- Edifício Esther, Álvaro Vital Brasil e Adhemar Marinho, avenida Ipiranga, 1934

Fonte: Lores (2017)

Os banheiros das unidades eram voltados para poços com o objetivo de
ventilação, no COESP/29 no art. 170º:
Paragrapho 5º. – Na habitação de classe “apartamento”, a cozinha,
a copa, o banheiro e latrina poderão receber ventilação por meio de
poços, cujas dimensões, em planta, se mantenham, no mínimo, na
relação de um para um e meio.
A área mínima do poço será de seis metros quadrados, para seis
andares, aumentando-se em seguida vinte e cinco centímetros na
menor dimensão para cada andar a mais (SÃO PAULO, 1929)

As tipologias e áreas dos apartamentos são variadas, desde kitchnettes a
apartamentos de 1 a 3 dormitórios (Figura 6).
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Figura 6 - Edifício Esther, avenida Ipiranga, 1934.
Plantas 4º, 9º e 10º
andares de cima
para baixo
1. hall social
2. hall de serviço
3. sala
4. vestíbulo
5. quarto
6. banheiro
7. despensa
8. cozinha
9. deposito
10.mezanino
11.máquinas

Fonte: modificado pelo autor de Villa (2002)

Nesse período, de modo geral, a construção de edifícios de apartamentos era
iniciativa de investidores, para obter lucro com o aluguel, e trazia uma plástica
modernista, ou art déco, com interiores basicamente convencionais. Villa (2002) traz
o exemplo do edifício Higienópolis, projetado por Rino Levi, que apresenta conceitos
modernistas na estética e ordenação de volumes, mas referências burguesas
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oitocentistas (compartimentação dos cômodos) na organização dos espaços
interiores.
Villa (2002) exemplifica a tipologia interna padrão que se repetirá nos anos
seguintes nos programas mais baratos: a compartimentação em cômodos, com um
programa básico de sala, dois ou três dormitórios, banheiro e cozinha (Figura 7). Os
equipamentos, como armários embutidos, dutos de lixo, caldeira, presença de
cômodos para empregados, a figura do zelador, foram representações da vida
moderna da época assim como a distinção entre as entradas social e de serviço
(VILLA, 2002).
Com implantação em forma de “H”, apresentava uma solução racional na
concepção das plantas retangulares, dispostas ao redor de um eixo central de
circulação, possibilitando que todos os ambientes tivessem abertura para o meio
externo.
Na cena paulistana das décadas de 1920, 1930 e início de 1940, Villa (2002)
observa o aumento de edifícios de apartamentos que, na maioria dos casos,
buscavam o aproveitamento total das áreas construídas permitidas e a máxima
rentabilidade e tinham os mais variados estilos e dimensões para atender a
população trabalhadora que chegava à cidade.
Com a retirada quase total do capital privado na produção habitacional devido
a Lei de Inquilinato de 1942, inicia-se uma busca pelo barateamento do custo da
construção nos edifícios de apartamentos com a diminuição da área útil da unidade
habitacional. Houve uma maior incidência dos apartamentos com plantas reduzidas
da tipologia burguesa oitocentista, com um programa básico de sala, dormitórios
(dois ou três), banheiro e cozinha, apresentando cômodos de empregados, e essa
organização é repetida intensamente ao longo das décadas de 1950 e 1960 e se
consolida nos anos 1970 (VILLA, 2002).
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Figura 7 - Edifício Higienópolis, rua Quintino Bocaiúva, Rino Levi, 1935

Fonte: modificado pelo autor de Villa (2002)

Ao mesmo tempo, cresce a construção de apartamentos destinados à classe
média e alta designados para venda, financiados pela figura do incorporador. Esses
apartamentos, destinados a classe média-alta, possuíam programas mais completos
e extensos, com várias salas, dormitórios com banheiros e dependências de
empregados e foram construídos por alguns dos grandes nomes da arquitetura
modernista brasileira. (VILLA, 2002). Nesses edifícios são difundidos alguns
aparatos de uso coletivo como parte de um repertório de diferenciação e valorização,
como garagens, play-grounds e áreas ajardinadas. Consolida-se também a presença
de halls de entrada com elevadores sociais e de serviços separados.
Um exemplo de edifícios voltados para classe média-alta, é o Edifício
Prudência de 1944, também projetado por Rino Levi (Figura 8). Construído no bairro
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de Higienópolis e foi considerado de alto padrão de conforto por suas grandes
dimensões, pelos materiais utilizados e equipamentos de água quente e ar
condicionado centrais (VILLA, 2002).
O edifico foi implantado com um volume único com planta ortogonal em “U”,
um largo corredor de distribuição articula, de um lado, o setor dos dormitórios e de
estar que estão abertos para a rua, e, do outro, abrindo-se para o pátio interno, o
setor de serviços.

Figura 8 – Edifício Prudência, avenida Higienópolis, Rino Levi, 1944

Fonte: modificado de Villa (2002; 2010)
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Os estudos para a área interna dos apartamentos foram concebidos de forma
a possibilitar aos usuários a reorganização das divisões internas, mediante
remanejamento das divisórias. “As subdivisões internas, deveriam ter sido realizadas
com armários e vedações leves, permitindo inteira liberdade ao morador para
adaptar o apartamento as suas necessidades” (ANELLI; GUERRA; KON, 2018).
Mas os proprietários dos apartamentos recusaram essa proposta, construindo
paredes de alvenaria sobre os eixos da modulação. A elite brasileira da época
possuía o consenso de que uma “residência de prestígio deveria caracterizar-se por
uma sucessão de cômodos com finalidades específicas”, podendo estar relacionada
“ao fato deles associarem tal solução a precariedade das casas populares” (VILLA,
2002, p. 120). Assim, um dos pontos básicos da arquitetura moderna, a planta livre,
não saiu do papel.
No final dos anos 1940, os kitchenettes, unidades baseadas num único
espaço multifuncional, ganham destaque. Muito mais que representar os conceitos
transformadores da arquitetura moderna, estas unidades mínimas vieram para
atender a uma demanda de mercado por pequenos apartamentos, bem localizados,
ou seja, no “Centro Novo” da cidade (GONÇALVES et al.,2018).
No COESP/29 a condição exigida para construção dessas kitchenettes seria
que a cozinha não poderia estar diretamente ligada aos quartos e banheiros, e
esses últimos serem providos de iluminação e ventilação naturais, medidas que
foram frequentemente infringidas (VILLA, 2002). Segundo o autor citado, nos
armários embutidos ou nas passagens da porta de entrada, eram instalados pontos
de gás e de água clandestinos, utilizados pelos moradores posteriormente para
cozinha, e os banheiros possuíam ventilação servida por dutos internos. Os
apartamentos com esse programa eram aprovados na prefeitura para uso de hotel e,
posteriormente, modificado para uso residencial (GALVAO, 2007).
Esse modelo de apartamento foi amplamente vendido e logo um adendo no
COESP/29 foi providenciado, permitindo banheiros internos nos apartamentos
mínimos com ventilação forçada, sugerindo que houve pressão por parte dos
especuladores imobiliários para alterar a legislação (VILLA, 2002). O edifício Copan,
foi um dos primeiros a aproveitar a mudança da legislação e utilizar esse recurso,
conforme Figura 9.
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Apesar dos banheiros serem um problema constante para os moradores,
ainda nos dias de hoje, os quais precisam ser pintados de tempos em tempos por
causa do mofo (GALVAO, 2007), o edifício é considerado um exemplo de
desempenho térmico favorável ao conforto, resultado do efeito de massa térmica, o
sombreamento externo pelos brises horizontais da fachada e ventilação natural
(GONÇALVES et al.,2018)

Figura 9 – Edifício Copan, avenida Ipiranga, Oscar Niemeyer, 1952 – plantas da tipologia
kitchenettes e fachada

Fonte: modificado pelo autor de Galvão (2007)

O edifício Copan foi projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer em 1952, por
ocasião do IV Centenário de São Paulo e é considerado um símbolo da arquitetura
moderna brasileira. Inicialmente seria um hotel com serviços de lazer, comércio e
área livre e deveria ser entregue em 1954 para a comemoração do aniversário da
cidade, porem a obra atrasou e, nesta data, somente as fundações estavam
executadas (CIPOLLA, 2011). A obra só foi finalizada em 1966 depois de várias
alterações e mudança para uso residencial com várias tipologias de apartamentos.
A partir de 1950, importantes arquitetos e artistas participaram de vários
projetos arquitetônicos. Os empresários começaram a ver vantagens em associar o
nome de suas empresas e seus empreendimentos a grandes nomes da arquitetura.
Eles acreditavam que bons projetos e bons arquitetos venderiam melhor (SOUZA,
1994). Oscar Niemeyer, por exemplo, montou um escritório em São Paulo, entre
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1950 e 1955, para trabalhar junto da incorporação imobiliária, projetando vários
edifícios de apartamentos, como o edifício Eiffel, o Montreal e o Copan (ANITELLI;
TRAMONTANO, 2012). Um dos principais incorporadores da época, Otávio Frias,
em entrevista considerava que “a assinatura do Oscar valia [...] [e que] uma obra de
Portinari ajudava a vender” (ROSSETTO, R., 2002, p. 76 apud ANITELLI;
TRAMONTANO, 2012).
Nessa época, os principais arquitetos nacionais e internacionais participaram
ativamente da produção de apartamentos, por meio de projetos significativos. Suas
propostas tinham importância equivalente aos de outros agentes que participavam
do processo de produção arquitetônica. A maioria deles era de filiação modernista, e
tinham referências plásticas e funcionais distintas das usuais na cidade. O arquiteto
da época, transplantou o ideário modernista para a construção da cidade. E, da
parte dos promotores, os incorporadores imobiliários transformaram muitos desses
conceitos e práticas em produto. Nesse sentido, a própria arquitetura modernista foi
interpretada e transformada em produto (ANITELLI; TRAMONTANO, 2012).

4.2 COESP/55 – vigência 1955-1975
Com a promulgação de um novo COESP em 1955 passou-se a abordar o
coeficiente máximo de aproveitamento e o zoneamento da cidade de São Paulo
(CIPOLLA, 2011). Nele existiam, também, diretrizes mínimas de insolação e
ventilação, com referência ao período de inverno. Com relação a insolação, destacase:
4.1.4 - O projeto deverá conter demonstração gráfica de que para
efeito de insolação de dormitórios, são suficientes dimensões
adotadas para os espaços livres. Essa demonstração terá por base:
I - As alturas do sol, das 9 às 15 horas, do dia mais curto do ano
(solstícios do inverno);
II - A altura das paredes do edifício projetado, medida a partir de um
plano horizontal situado a um metro acima do piso do pavimento
mais baixo a ser insolado (Plano de Insolação).
1) Na demonstração se adotará a hipótese de que existem nas
divisas do lote paredes de prédios vizinhos com altura igual à
máxima das paredes projetadas, salvo quando o limite permitido
para o local for inferior àquele do projeto, justificado por diagrama de
insolação.
III - Nesses espaços livres fechados, ou nos abertos apenas nas
faces voltadas para os quadrantes S.E. ou S.W., o plano de
insolação deverá ser banhado pelo sol no mínimo durante uma hora.
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4.1.5 - Consideram-se também suficientes para insolação de
dormitórios, independente da orientação, os espaços livres
fechados, de forma e dimensões tais, que contenham, em plano
horizontal área equivalente a H2, 4 onde H representa, sempre, a
diferença de nível entre o teto do pavimento mais alto do edifício e o
piso do pavimento mais baixo, em que haja dormitório, pelo mesmo
espaço livre insolado (SÃO PAULO, 1955).

O COESP/55 foi dividido em sete partes com divisões em capítulos e seções.
Havia uma seção inteira sobre insolação, iluminação e ventilação, e menciona
somente uma vez a palavra “conforto” de uma maneira bem genérica. O índice
completo consta no Anexo B, assim como as partes de insolação, iluminação e
ventilação.
5.9.0.18 - As condições mínimas de segurança, higiene e conforto
serão verificadas periodicamente pela Prefeitura, com observância
do disposto neste Código e na forma prevista em regulamento. (SÃO
PAULO, 1955)

Em relação ao tamanho dos ambientes, nota-se uma diminuição nas áreas da
cozinha e compartimentos sanitários:
4.2 - DIMENSÕES MÍNIMAS DE COMPARTIMENTOS.
4.2.1 - As áreas mínimas dos dormitórios ou salas das habitações
serão as seguintes:
a) havendo um único desses compartimentos, 16m² e a menor
dimensão não poderá ser inferior a 2,70m.
b) havendo dois, cada um deverá ter 8m²;
c) quando houver mais de dois, os outros poderão ter 6m².
4.2.2 - Os dormitórios e salas devem apresentar forma e dimensões
tais que permitam traçar, no plano do piso, um círculo de 2 metros
de diâmetro.
4.3 - COPAS, COZINHAS E DESPENSAS.
4.3.1 - A área mínima das cozinhas será de 4m² e a menor
dimensão não poderá ser inferior a 1,50m.
4.3.5 - A área mínima das copas será de 4m².
4.4 - COMPARTIMENTOS SANITÁRIOS.
4.4.1 - Os compartimentos sanitários deverá ter dimensão mínima
de 1,00m. e área não Inferior a 1,50m².
1 - Em se tratando de habitação, deverá haver, pelo menos, um
compartimento sanitário com área mínima de 2m². (SÃO PAULO,
1955).

O parâmetro que exigia que os compartimentos sanitários não fossem
voltados diretamente para sala de refeição, cozinha ou despensa esteve presente
até o COESP/55 e foi suprimido nos COESP posteriores. Esse parâmetro
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provavelmente teve um impacto direto no tamanho dos apartamentos pois induzia ao
uso de halls intermediários entre a área social e área intima dos apartamentos.
4.4.4 - Os compartimentos sanitários não podem ter comunicação
direta com sala de refeição, cozinha ou despensa.

Um adendo anterior, referente as aberturas dos banheiros, foi incorporado no
COESP/55:
4.1.10 - Quando se tratar de edifícios destinados a hotéis, hospitais,
lojas, escritórios ou apartamentos, será admitida ventilação indireta
ou ventilação forçada de compartimentos sanitários, mediante:
I - Ventilação indireta por meio de forro falso, através do
compartimento contíguo, observado o seguinte:
a) altura livre não inferior a 0,40m;
b) largura não inferior a 1 metro;
c) extensão não superior a 5 metros;
d) comunicação direta com o exterior;
e) a boca voltada para o exterior deverá ser provida de tela metálica
e apresentar proteção contra água de chuva (SÃO PAULO, 1955).

Em relação às aberturas para ventilação e iluminação, o COESP/55, manteve
a relação das aberturas com a área de piso:
4.1.17 - As aberturas destinadas a insolação, iluminação ou
ventilação deverão apresentar as seguintes áreas mínimas:
a) 1/8 da área útil do compartimento, quando voltada para
logradouro, área de frente ou área de fundo;
b) 1/7 da área útil do compartimento, quando voltada para espaço
aberto em duas faces opostas (corredor);
c) 1/6 da área útil do compartimento, quando voltada para espaço
livre fechado.
1) Metade, no mínimo, da área iluminante exigida deverá ser
destinada a ventilação.
4.1.18 - Nos espaços livres garantidores de insolação, iluminação ou
ventilação, não poderão ser exigidas construções de qualquer,
natureza, ressalvando o disposto no artigo 4.1.1. (SÃO PAULO,
1955).
Nos anos de 1950 e 1960, grandes referências da arquitetura modernista
brasileira foram construídas, no que diz respeito às soluções técnicas e à plástica
dos edifícios, mas observa-se que os espaços internos desses apartamentos
continuam a serem organizados da maneira tradicional (VILLA, 2002).
Mas a categoria de apartamentos que contribuiu para o chamado boom
imobiliário ocorrido nesse período, na cidade de São Paulo, é a da “produção
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comercial”, que é a produção habitacional comprometida com a aceitação segura do
mercado, segundo Villa (2002). Conforme a autora, grande parte desses
empreendimentos foi assinada por Artacho Jurado, mesmo ele sendo proibido de
assinar suas obras pelo Instituto dos Arquitetos do Brasil por falta de formação
universitária. Ainda segundo Villa (2002), esses edifícios eram comercializados
oferecendo uma série de equipamentos que representavam a vida moderna com o
objetivo desses empreendimentos alcançarem sucesso nas vendas. Outra
característica é a inclusão dos ambientes escritório e biblioteca nas plantas baixas.
Ao longo dos anos, o edifício de apartamentos vai se tornando um
empreendimento estritamente residencial. Nos anos 1960, a presença de comércio
no térreo ou primeiro pavimento diminui significativamente (SOMEKH, 1997).
Nos apartamentos menores, de dois e três dormitórios, pode-se perceber,
através da pesquisa da Villa (2002), de forma mais expressiva, as influências do
american way of life. A cultura norte-americana começa ser difundida após a vitória
aliada na Segunda Guerra Mundial com os Estados Unidos exportando produtos
culturais, como literatura, a música, a televisão e principalmente o cinema. O lar
americano era constituído de vários utensílios domésticos:
[...] o ferro de passar roupas, o chuveiro, o liquidificador, a batedeira,
a geladeira, o secador de cabelo, o aparelho de barbear, o aspirador
de pó, a enceradeira, a máquina de lavar, o rádio transistorizado e
de pilha, e do televisor, além do alimento industrializado, que
oferecia praticidade para as donas de casa (VILLA, 2002, p. 131).

A semelhança aos modelos de apartamentos norte-americanos se dá através
da redução geral da área desses apartamentos e com a organização espacial, na
medida em que a cozinha vai se integrando à sala de jantar ou até mesmo ao living
ou, em alguns modelos, que as dependências de empregados foram suprimidas
VILLA (2002).
Nos apartamentos assinados por arquitetos filiados aos movimentos
modernos internacionais havia um desejo, mesmo que incipiente, de flexibilização
dos espaços internos. Rino Levi procura inserir esse conceito em seus edifícios com
a presença de divisórias leves e em alguns casos cômodos que permitiam utilização
diferente (ANELLI; GUERRA; KON, 2018). Em 1957, ele projeta o Edifício Jovira
Rolim Toledo com o desmembramento das três peças dos espaços de higiene
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pessoal (banheiro): o vaso sanitário, o chuveiro e a pia são colocados
separadamente (Figura 10).

Figura 10 – Edifício Jovira Rolim Toledo, Rino Levi, 1957

Fonte: Villa (2002)

O foco do mercado imobiliário, no período de 1950 a 1960, seria a produção
dos grandes edifícios, destinados às classes com maior poder aquisitivo. Na
concepção espacial interna, duas novidades aparecem significativamente, a suíte
com closet e o escritório (Figura 11). Houve um aumento no número de edifícios de
apartamentos dotados de garagens, devido ao aumento da frota de veículos ocorrida
nessa época em São Paulo (VILLA, 2002).
As aberturas dos banheiros das unidades são voltadas para as áreas de
serviço, prática muito comum nessa época e são dotados de banheira, item
frequente nas décadas de 1950 e 1960, conforme nota-se na Figura 11.
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Figura 11 – Edifício de apartamentos, avenida Higienópolis, Franz Heep, 1962, planta tipo

Fonte: Villa (2002)

Foi nos governos militares do Marechal Costa e Silva (1967-1969) e do
General Garrastazu Médici (1969-1974) que se configurou o que os economistas
chamaram de “milagre brasileiro”. Na construção civil, esses números refletiram num
aquecimento do mercado pela construção de equipamentos estatais e privados. Na
habitação o impulso foi dado pela implementação do BNH em 1965. Como mostrado
no capítulo 3, o dinheiro do banco foi usado para o financiamento das moradias das
classes média e alta.
Nos anos da década de 1970, São Paulo passou por mais uma das várias
transformações econômicas e sociais que marcaram sua história transformando-se
na atual megalópole. Foi oferecida uma gama bastante ampla de edifícios de
apartamentos, com variação das áreas, dos padrões de acabamentos e das
soluções adotadas nos espaços internos e externos. Villa (2002, p. 151) sugere que
o mercado imobiliário tinha um enorme poder “em condicionar necessidades, já que,
para garantir o lucro do empreendimento, buscava estimular demandas através de
apelos publicitários”.
Nesta década, um dos grandes apelos do mercado imobiliário foi a presença
da suíte nos apartamentos de dois, três e quatro dormitórios, desaparecendo
conforme se diminuía a área e o padrão do empreendimento. Como é o caso, dos
edifícios de dois ou três dormitórios compostos por sala única, cozinha, banheiro e
área de serviço. A adição frequente de suítes nos apartamentos fez aumentar o
número de banheiros por unidade.
Outro apelo mercadológico foi a utilização de paredes curvas, arcos e
sacadas ondulantes, remetendo ao estilo mediterrâneo, terminologia comum em
várias peças publicitárias conforme Figura 12 (VILLA, 2002). Nota-se também que se
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perde a importância na assinatura dos edifícios de apartamento por grandes nomes
da arquitetura.
As banheiras começam a perder espaço por volta de 1970, contradizendo um
desejo dos usuários, conforme comentado no capítulo 3, em pesquisa realizada por
Tramontano (2001). Essa diminuição pode ser explicada, por um lado, pelo fato do
aumento da demanda de maior quantidade de banheiros por apartamento e por
outro, significava economia de área por parte do empreendedor imobiliário.
Na década de 1970, houve um considerável aumento na produção de
mobiliário padronizado destinado à classe média e contava com jogos completos de
sala, quarto e cozinha. Esse mobiliário foi produzido para atender a ascensão da
tipologia mínima de morar que contava com acesso único à unidade, sala de dois
pequenos ambientes, cozinha, área de serviço, banheiro de serviço, dois ou três
dormitórios e banheiro social (Figura 13).

Figura 12 – Edifício de apartamentos, na Barão de Capanema, sem identificação do autor,
1972.

Fonte: Villa (2002)
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Figura 13 – Edifício Jardim Grajaú, rua Miguel Teles Jr., sem identificação do autor, 1971,
planta tipo.

Fonte: Villa (2002)

Nessa década, comprar ou alugar qualquer tipologia de apartamentos na
cidade de São Paulo não seria difícil, anúncios dos mais variados tipos povoavam as
páginas dos maiores jornais da capital. Nesse cenário do milagre econômico, além
de empresas consolidadas, inúmeros profissionais liberais se arriscavam no
mercado da construção de apartamentos, fazendo surgir uma variada gama de
escritórios de engenharias e arquitetura e pequenas construtoras (VILLA, 2002).
Nessa época, uma abundância de estilos arquitetônicos foi adotada nas fachadas
desses edifícios de apartamentos, além do estilo mediterrâneo, retomaram-se alguns
elementos do estilo neoclássico e do colonial americano, segundo Villa (2002, p.
158), “na maioria dos casos mal desenhados e mal executados”.

4.3 COESP/75 – vigência 1975-1992
Após inúmeros debates, reuniões e passar por diversas gestões municipais o
novo COESP/75 foi sancionado em 1975 com o consenso de várias entidades de
classe ligadas ao assunto e foi considerado completo e de grande utilidade
(SANGIRARDI, 1977) mas também muito rígido e complexo. A necessidade de
desvincular a atividade edilícia com o zoneamento trouxe várias incoerências entre
as leis, sendo que uma contradizia ou se sobrepunha a outra em aspectos como as
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dimensões dos recuos ou permissões de uso em determinada zona (FREITAS
JUNIOR, 2008).
As diretrizes para a estética das fachadas foram retiradas e foram
introduzidas ilustrações para auxílio nos cálculos de recuos, gabarito, implantação
com indicação das faixas livres para insolação, iluminação e ventilação dos
compartimentos. O COESP/75 foi dividido em sete partes com divisões em títulos,
capítulos e seções. Possuía um capítulo completo sobre insolação, iluminação e
ventilação, e menciona dez vezes a palavra “conforto” de uma maneira genérica.
Cita diretrizes para conforto térmico e acústico. O índice completo consta no Anexo
C, assim como as partes de insolação, iluminação e ventilação.
Os conceitos de tipos de uso dos ambientes foram alterados para locais de
“permanência

prolongada”,

“permanência

transitória”,

“especiais”

e

“sem

permanência”, indicando um novo tipo de abordagem. As áreas e dimensões
mínimas dos ambientes passaram a ser vinculados as larguras mínimas obtidas a
partir de círculos com diâmetros mínimos definidos pela lei. A Tabela 3 era usada
para todos os usos, menos para o uso sem permanência (não comportam
permanência humana ou habitabilidade).

Tabela 3- Áreas mínimas vinculadas a largura mínimas a partir dos círculos
Áreas mínimas exigidas para
o compartimento (m2)

Diâmetro mínimo do círculo
no plano do piso (m)

Até 2,00

0,90

de 2,01 até 4,00

1,50

de 4,01 até 8,00

2,00

de 8,01 até 16,00

2,50

de 16,01 até 32,00

3,50

Acima de 32,00

4,50

Fonte: modificado de São Paulo (1975)

Na Parte B – Normas Especificas do COESP/75 eram estabelecidas normas
especificas para cada atividade principal das edificações. Por exemplo, toda casa ou
edificação de apartamentos devia conter, pelo menos, os ambientes de repouso,
alimentação, serviços e higiene e:
Art. 177 - Cada casa ou unidade residencial unifamiliar deverá ter:
I - A soma das áreas dos compartimentos de permanência
prolongada (artigo 50) não inferior a 20,00m²;
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II - Cada um dos seus compartimentos de permanência prolongada
(artigo 50), tais como os destinados a dormitórios, escritórios, jogos
ou brinquedos, estar, refeições, cozinha, copa e outros, com área
mínima de 4,00m²;
III - Pelo menos um compartimento de permanência transitória
destinado a banho e instalações sanitárias (item V do § 1º do artigo
51), com área não inferior a 2,00m²; havendo mais de um
compartimento, os demais poderão ter área de 1,20m²;
IV - Espaço coberto ou descoberto destinado a lavagem de roupa e
serviços de limpeza (item V do artigo 51), com área não inferior a
2,00m² (SÃO PAULO, 1975).

Foram alteradas as fórmulas para implantação dos edifícios nos lotes,
passando a não depender mais das larguras das vias. Os recuos passaram a ser
definidos por uma relação entre altura e o afastamento da própria edificação:
Art. 5º As edificações são classificadas em:
I - Edificações de mais de dois andares, ou que, não ultrapassando
dois andares, tenham altura (H) superior a 12,00m;
Art. 6º As edificações de que trata o item I do artigo 5º deverão
atender às seguintes exigências:
I - Contornando toda a edificação deverá haver, no plano horizontal,
uma faixa livre cujo perímetro externo manterá sempre um
afastamento (A1) da edificação, correspondente, pelo menos, a um
sétimo da sua altura (H), menos 3,00m, observado o mínimo de
3,00m
(A1>H-3>3,00m) (SÃO PAULO, 1975).

As aberturas dos cômodos estavam vinculadas à orientação das fachadas e
deveriam ser voltadas para área externa.
Art. 60 - Para o efeito de insolação, iluminação e ventilação, todo
compartimento deverá dispor de abertura direta para logradouro,
espaço externo, espaço interno ou espaço-corredor.
§ 1º A abertura poderá ser, ou não, em plano vertical e estar situada
a qualquer altura acima do piso do compartimento.
§ 2º O espaço deverá ser a céu aberto, livre e desembaraçado de
qualquer tipo de construção até o nível inferior da abertura.
§ 3º Não serão consideradas para efeito de insolação, iluminação e
ventilação de dormitórios, as aberturas voltadas para o Sul, cujos
planos façam ângulo menor do que 30º com a direção Leste-Oeste.
Art. 62 - Terão também insolação, iluminação e ventilação
suficientes, os compartimentos com aberturas voltadas para
espaços internos, isto é, para outras áreas livres de edificação, com
formato, dimensão e posição tais que demonstrem que será
banhado pelo sol durante uma hora, no mínimo, o plano horizontal
do espaço interno, situado a um metro, no máximo, acima do nível
do piso do compartimento mais baixo da edificação, a ser insolado.
A demonstração, mediante o emprego do diagrama de sombra,
tomará por base:
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a) a altura do sol, das 10 às 14 horas do dia mais curto do ano
(solstício de inverno);
b) a altura (H) da parede mais alta da edificação que forme o espaço
interno, medida a partir do mencionado plano horizontal, não sendo
considerados os escalonamentos dos andares (SÃO PAULO, 1975).

As aberturas eram calculadas também com relação de piso e aberturas,
conforme abaixo:
Art. 75 - Os compartimentos de permanência prolongada, para
serem suficientemente iluminados e ventilados, deverão satisfazer
às duas condições seguintes:
I - Ter profundidade inferior ou igual a 3 vezes o seu pé direito,
sendo a profundidade contada a começar da abertura iluminante ou
da projeção da cobertura ou saliência do pavimento superior;
II - Ter profundidade inferior ou igual a 3 vezes a sua largura, sendo
a profundidade contada a começar da abertura iluminante ou do
avanço das paredes laterais do compartimento.
Art. 76 - As aberturas para iluminação e ventilação dos
compartimentos de permanência prolongada e dos de transitória
deverão apresentar as seguintes condições mínimas:
I - Área correspondente a 1/7 da área do compartimento, se este for
de permanência prolongada, e a 1/10 da área do compartimento, se
for de permanência transitória;
II - Em qualquer caso, não terão áreas inferiores a 0,70 metros
quadrados e 0,30 metros quadrados, para compartimentos de
permanência, respectivamente, prolongada e transitória;
III - Metade, no mínimo, da área exigida para a abertura deverá
permitir a ventilação;
Parágrafo Único - Nos compartimentos utilizados, parcial ou
totalmente, para dormitório, repouso ou funções similares (item I do
artigo 50), as aberturas deverão ser dotadas de dispositivos que
permitam simultaneamente o escurecimento e a ventilação do
ambiente (SÃO PAULO, 1975).

Os compartimentos de permanência transitória, nos quais as instalações
sanitárias estão inclusas, estavam dispensados de adotar iluminação e ventilação
naturais podendo:
Art. 69 - Os compartimentos de permanência transitória, referidos no
artigo 51, ficam dispensados do disposto no artigo 65, se forem
dotados de iluminação artificial e ventilação indireta ou ventilação
por chaminé ou, ainda, de ventilação especial, de acordo com os
seguintes requisitos:
I - Ventilação indireta, obtida por abertura próxima ao teto do
compartimento e que se comunica, através de compartimento
contíguo, com espaço externo, interno ou corredor ou, ainda, com
logradouro, desde que:
a abertura tenha área mínima de 0,40m² e a menor dimensão não
seja inferior a 0,20m;
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a comunicação através do compartimento contíguo tenha seção
transversal com área mínima de 0,40m² e a menor dimensão não
seja inferior a 0,40m e tenha comprimento até o exterior de 4,00m,
no máximo;
II - Ventilação obtida por chaminé de tiragem, desde que:
III - Ventilação especial, obtida por renovação ou condicionamento
de ar, mediante equipamento adequado que proporcione, pelo
menos, uma renovação do volume de ar do compartimento, por hora
ou sistema equivalente.
Parágrafo Único - A abertura para ventilação entre o compartimento
e a comunicação com o exterior (item I) ou com a chaminé (item II)
não poderá ser inferior à 6/100 da área do compartimento (SÃO
PAULO, 1975).

Na década de 1980, na cidade de São Paulo e na maioria das grandes
cidades brasileiras, consolidou-se um quadro bastante definido das tipologias
básicas de apartamentos disponíveis no mercado imobiliário: apartamentos de um
dormitório ou tipo kichinettes, apartamentos de dois ou três dormitórios subdivididos
em menores (modelo reduzido de sala, cozinha, área de serviço, dormitório de
empregada, banheiro e dormitórios) e maiores (presença da suíte, copa e salas mais
generosas), e o apartamento de 4 ou mais dormitórios (VILLA, 2002).
Segundo Villa (2002), as maiores mudanças, nessa década, se referem à
totalidade de empreendimentos colocados no mercado, à diminuição das áreas dos
apartamentos de dois e três dormitórios e um início de novas formas de habitação,
por exemplo, o flat, loft. A diminuição das áreas começa a ocorrer em 1970 e ficou
mais evidente em 1980 e 1990, como demonstrado na Tabela 4 e Figura 14.

Tabela 4 – Evolução das áreas úteis médias das unidades residenciais lançadas no
município de São Paulo no período de 1985 até 1992, classificadas por
números de dormitórios.
TIPO DE UNIDADE / ÁREA ÚTIL

Período

01 dormitório

02 dormitórios

03 dormitórios

04 dormitórios

1985

40,77

64,87

114,03

191,34

1986

42,81

62,64

105,36

200,62

1987

40,28

59,24

97,69

251,13

1988

41,39

55,56

88,97

185,13

1989

38,08

60,11

98,72

218,09

1990

36,76

59,57

86,54

209,53

1991

40,23

57,51

98,51

168,04

1992

40,72

57,96

84,08

195,90

Fonte: modificado de Embraesp, relatórios anuais (1985-1992)
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Figura 14 - Evolução das áreas úteis médias dos apartamentos por número de dormitórios.
44

01 dormitório

66
64
62

m2

m2

42
40

60
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38
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36
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992
ano

54
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ano

03 dormitórios

04 dormitórios

120

280

110

250

100

220

m2

m2

02 dormitórios

90

190

80

160

70
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992
ano

130
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992
ano

Fonte: elaborado pelo autor

Os reflexos dessa redução foram, cozinhas cada vez menores com uma
expansão da sala, muitas vezes integrada a varanda, e o uso do chamado “terceiro
opcional” que seria um cômodo com função reversível (Figura 15). As causas desta
redução podem ser inúmeras, segundo Tramontano (1998):
[...] por um lado, é verdade, um empobrecimento generalizado da
população após tantas crises, pacotes e planos econômicos. Por
outro, um real e constante aumento do número de consumidores
que não possuem as mesmas fortunas da elite de antão, mas que se
dispõem a empenhar-se financeiramente para obter a tão sonhada
casa própria, abrindo, para isso, magras carteiras. O mercado
imobiliário – tanto o de unidades particulares quanto o de unidades
públicas – reagiu oferecendo casas e apartamentos cada vez
menores e desprovidos de equipamentos, na esperança de chegar a
um produto pelo qual o consumidor-alvo pudesse pagar. Basta ler
matérias especializadas e anúncios nos jornais da época para darse conta dessas mudanças. Os bairros das grandes cidades foram
inundados por lançamentos de apartamentos pequenos que
insistiam em abrigar famílias nucleares inteiras em áreas cada vez
menores (TRAMONTANO, 1998).

Mas um estudo realizado por Mascaró (1998) levanta uma questão sobre o
custo do metro quadrado da construção, segundo o autor, as divisórias internas e as
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instalações representam um custo maior na construção do que a área das unidades.
Assim não justifica diminuir a área total das unidades habitacionais, já que o custo
das instalações e divisórias não sofrerá modificações.

Figura 15 – Planta de apartamentos com dormitório reversível. Edifício na rua Bernardino de
Campos, sem identificação do autor, 1978.

Fonte: Villa (2002)

Conforme mostrado na Figura 14, em oposição à redução de área dos
apartamentos de dois e três dormitórios, a área das unidades de quatro dormitórios
aumentou consideravelmente. Os empreendimentos habitacionais direcionados para
alta renda, mantiveram algumas incorporadoras no mercado em meio às crises
ocorridas na década de 1980 (Figura 16).
Na década de 1980, a maioria dos anúncios publicitários de ofertas de
apartamentos para venda, segundo levantamento de Villa (2002), enfatizava o
produto, armários embutidos de variados tipos de madeira, materiais de
acabamento, interfones e indicação de marcas dos elevadores. Já na década de
1990, o estilo de vida começa a ser valorizado com a venda de apartamentos com
equipamentos coletivos, como: piscina com deck, sauna, salão de jogos, sala de
ginástica equipada, bar, quadra de esportes e áreas verdes projetadas por
paisagistas.
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Figura 16 – Edifício Cosmos, rua Visconde da Luz, sem identificação do autor, 1985.

Fonte: Villa (2002)

Atento a um novo perfil de usuários que aumentou nas últimas décadas, o
mercado imobiliário auxiliado por profissionais de marketing, viu possibilidades de
novos programas de morar. Os flats, lofts e uma valorização das antigas kitchenettes
vieram para um público de pessoas separadas, solteiros, casais com filhos não
morando na mesma casa, idosos morando sozinho e profissionais liberais no início
de carreira (VILLA, 2002).
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Villa (2002, p. 184), analisando a distribuição interna tanto das novas
tipologias de apartamentos quanto das tradicionais, verifica que a separação dos
espaços em áreas social, intima e de serviços continua remetendo a “uma
associação entre o modelo habitacional burguês oitocentista e modelo funcional
veiculado pela arquitetura Moderna”.
Com espaços internos cada vez mais reduzidos e com as atividades, que
antes eram realizadas no seu interior, exportadas para o espaço coletivo dos
edifícios, uma quantidade enorme de projetos eram aprovados todos os anos, na
sua maioria, sem qualidade arquitetônica, com paredes de 45 graus em planta e
descuidos primários com a insolação conforme exemplos na Figura 17 (VILLA,
2004).

Figura 17 - À esquerda, Edifício Splendid, São Paulo, sem identificação do autor, 1990. À
direita, Edifício New York Condominium, sem identificação do autor, 1990.

Fonte: Villa (2002)

4.4 COESP/92 – vigência 1992 - 2017
Segundo Freitas Junior (2008), o COESP/92 tinha como objetivo a separação
definitiva das questões edilícias das urbanísticas e a simplificação do texto legal do
COE/75, que, segundo os responsáveis pela atividade de projeto, pela sua
complexidade, dava margem a manipulações de conhecimento pelos gestores
públicos.
Observa-se uma simplificação do texto da lei, com uma divisão dos capítulos
mais objetiva e com a inclusão de anexos ilustrativos para as definições mais
técnicas como, as distâncias mínimas de recuos e faixas livres para iluminação e

94

aeração dos ambientes e determinação da altura máxima permitida dos edifícios. Os
anexos ilustrativos, que são utilizados para a compreensão do capítulo 10 que define
parâmetros para “Implantação, Aeração e Insolação das Edificações”, foram
inseridos no Decreto nº 32.329 que trata da legislação complementar ao COESP/92.
O volume e posicionamento dos edifícios estavam vinculados à altura e a
necessidade de garantir ventilação e insolação. Para altura superior a 9 metros junto
à divisa, era solicitado um afastamento mínimo de 3 metros, do mais, quando a
edificação era composta por até três pavimentos (com ou sem pavimentos
enterrados), o COESP/92 referenciava a LPUOS vigente. Os espaços livres internos
ao lote com área mínima de 5 m² e largura mínima de 1,5 metros, e para volumes
superiores, exigia-se uma faixa livre maior ou igual a 3 metros, que tinha seu valor
aumentado em função da altura da edificação.
10.2 Dispositivos para Atendimento da Aeração e insolação
Observados os mínimos previstos nesta lei, a aeração e a insolação
naturais poderão ser proporcionadas por:
a) recuos obrigatórios previstos na LPUOS;
b) áreas livres internas do lote;
c) espaço dos logradouros;
d) faixa livre de aeração "A";
e) espaço livre de aeração e insolação "I";
f) aeração induzida;
g) alternativa natural que comprovadamente garanta desempenho,
no mínimo, similar ao obtido quando atendidas apenas as
disposições gerais desta lei.
10.2.1 As reentrâncias em fachadas, com largura igual ou superior a
uma vez e meia sua profundidade, serão integradas ao espaço de
aeração e insolação lindeiro.
10.2.2 As aberturas destinadas à aeração e insolação dos
compartimentos deverão estar voltadas para os espaços de aeração
e insolação correspondentes (SÃO PAULO, 1992a).

A menção sobre conforto ambiental é realizada uma vez no capítulo 11 da Lei
e no capítulo 9.1 intitulado “Desempenho” e 16.5 “Atividades e serviços de caráter
especial”:
11 Compartimentos
Os compartimentos e ambientes deverão ser posicionados na
edificação e dimensionados de forma a proporcionar conforto
ambiental, térmico, acústico, e proteção contra a umidade, obtidos
pelo adequado dimensionamento e emprego dos materiais das
paredes, cobertura, pavimento e aberturas, bem como das
instalações e equipamentos (SÃO PAULO, 1992a).
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Assim

como

as

questões

sobre

desempenho

das

edificações

são

mencionadas na seção 9.1 sem aprofundamento:
9.1 Desempenho
O dimensionamento, especificação e emprego dos materiais e
elementos construtivos deverão assegurar a estabilidade, segurança
e salubridade das obras, edificações e equipamentos, garantindo
desempenho, no mínimo, similar aos padrões estabelecidos neste
Código.
9.1.4 As edificações deverão observar os princípios básicos de
conforto, higiene e salubridade de forma a não transmitir aos imóveis
vizinhos e aos logradouros públicos ruídos, vibrações e
temperaturas em níveis superiores aos previstos nos regulamentos
oficiais próprios (SÃO PAULO, 1992a).

O dimensionamento mínimo e a necessidade de aeração e insolação naturais
dos compartimentos e ambientes eram determinados conforme a classificação dos
ambientes em “GRUPOS”, em razão da sua função exercida. O “GRUPO A” eram
aqueles destinados a repouso e estar em habitação e estudo em habitação e
educação, já o “GRUPO B” aqueles destinados a repouso de hospedagem, trabalho,
reunião, espera e prática de exercícios físicos, o “GRUPO C”, eram depósitos,
cozinhas, copas e lavanderias e por último, o “GRUPO D” que englobava as
instalações sanitárias e os vestiários, áreas de circulação e depósitos menores.
Em relação as dimensões mínimas das aberturas de portas e janelas, foram
mantidas com os mesmos parâmetros do COESP/75. Não era exigida a ventilação e
iluminação natural das instalações sanitárias, que constavam no “GRUPO D”, na
seção 10.8 do Anexo I (SÃO PAULO, 1992a), observa-se a possibilidade de outros
tipos de ventilação:
10.8 Aeração Induzida
Os compartimentos que não necessitarem de aeração e insolação
naturais poderão ter sua aeração proporcionada por:
a) poço de aeração descoberto;
b) duto de exaustão vertical;
c) duto de exaustão horizontal;
d) meios mecânicos.

Observando a Tabela 5 a seguir, observa-se que houve uma diminuição das
áreas requeridas para os ambientes habitacionais, inclusive retirando áreas mínimas
para banheiros. Esse item provavelmente reflete na diminuição observada dos
apartamentos de um modo geral (Tabela 6).
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Tabela 5 - Classificação, dimensionamento e aberturas no COESP/92
Dimensionamento mínimo
Grupo

Uso da
edificação

Habitação
“A”

Saúde
Educação
Educação até
2º grau
Hospedagem
Educação
exceto 2º grau

Compartimento

Repouso
Estar
Estudo
Repouso
Repouso

Pé
direito
(m)

2,50

Área
(m2)

5,00

Conter
círculo
(Ø m)

2,00

Aeração e
insolação
no volume
“Vs”
proporcionadas por

Espaço “l”

Aberturas
(% da área) (1)
Insolação

Ventilação

15% e
mínimo
0,60 m2

7,5% e
mínimo
0,30 m2

Estudo
Repouso
Estudo

Espaço “l”
15% e
7,5% e
2,50
1,50
ou Faixa
mínimo
mínimo
Trabalho
“A” (2)
0,60 m2
0,30 m2
Reunião
Qualquer uso
Espera
Esporte
Cozinha, Copa,
10% e
5% e
“C”
Qualquer uso
Lavenderia,
2,50
1,20
Faixa “A”
mínimo
mínimo
Depósito > 2,5 m2
0,60 m2
0,30 m2
Sanitários,
Vestiários,
5% e
2,30
Faixa “A”
Circulação e
“D”
Qualquer uso
0,80
mínimo
(4)
ou (5)
2
0,30 m2
Depósitos  2,50 m
Outros (3)
(1) Poderão ser reduzidos quando através de abertura zental (abertura zental = abertura na cobertura – teto). (2) Quando
existem meios mecânicos de ventilação e iluminação, poderão estar voltados para faixa “A”. (3) Qualquer compartimento
que deva dispor de meios mecânicos artificiais de ventilação e iluminação. (4) Destinados a abrigar equipamentos, poderão
ter pé-direito compatível com sua função. (5) Poço descoberto, duto vertical, duto horizontal ou meios mecânicos.
“B”

Fonte: modificado de São Paulo (1992b).

A partir da década de 1990, a integração dos espaços e sobreposições de
funções aparecem com maior frequência, como pode ser observado na planta tipo
do apartamento da Figura 18, em que a sala de estar integra-se com a cozinha.

Figura 18 - Edifício Spazio, 222, Sumaré, Décio Tozzi, 1996.

Fonte: Revista Projeto em Villa (2002)
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Pode-se falar sobre um segundo boom imobiliário, no período de 2005 a
2014, que trouxe um crescimento na produção habitacional devido a algumas
mudanças no cenário econômico do país, como o aumento do crédito imobiliário e a
diminuição da taxa de juros aliada à estabilidade da economia, as quais tornaram o
mercado imobiliário atraente novamente para os investidores (BERNIS, 2008).
Realizando uma leitura dessa produção, verifica-se ainda um padrão
recorrente da distribuição de ambientes internos, uma tendência a reduzir cada vez
mais as dimensões internas (Tabela 6 e Figura 21), limitadas possibilidades de
aberturas para o meio externo e ausência de sombreamento, refletindo no
desempenho térmico dessas unidades. Villa (2002), faz uma análise nos espaços
internos dos apartamentos desses empreendimentos e observa que existe uma
sobreposição de atividades, entreter-se, trabalhar, receber, estocar, dormir e
preparar alimentos, previstas em um único cômodo (Figura 19 e 20).
Para Tramontano (1998):
[...] estudiosos de diferentes horizontes tem apontado na mesma
direção quando o assunto e a metrópole do século XX: seu habitante
parece ser um indivíduo que vive, principalmente, sozinho, que se
agrupa eventualmente em formatos familiares diversos, que se
comunica à distância em redes as quais pertence, que trabalha em
casa, mas exige equipamentos públicos para o encontro com o
outro, que busca sua identidade através do contato com a
informação.

Os resultados das tabulações, expressos na Figura 21, demonstram uma
queda não contínua e constante com uma oscilação ao longo do período analisado.
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Figura 19 – E-apartamentos, rua Alves Guimarães, sem identificação do autor, 2000.

Fonte: Villa (2002)
Figura 20 – Proposta de layout para o dia e para a noite, Edifício Studio Home, rua Bela
Cintra, Paulo Lisboa, 2000.

Fonte: Villa (2002)
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Tabela 6 – Evolução das áreas úteis médias das unidades residenciais lançadas no
município de São Paulo no período de 1992 até 2016, classificadas por
números de dormitórios.
TIPO DE UNIDADE / ÁREA ÚTIL MÉDIA

Período

01 dormitório

02 dormitórios

03 dormitórios

04 dormitórios

1992

40,72

57,96

84,08

195,90

1993

39,42

55,65

82,50

175,49

1994

39,52

56,19

82,35

150,20

1995

40,14

57,04

83,37

158,96

1996

31,00

56,12

75,27

213,38

1997

30,87

54,63

74,93

205,53

1998

33,81

54,46

80,10

174,41

1999

31,21

54,34

79,17

193,13

2000

33,82

52,19

79,41

181,18

2001

30,70

51,22

80,97

188,75

2007

44,23

52,63

85,35

167,83

2008

49,14

53,01

82,67

173,78

2009

55,69

53,40

83,49

162,14

2010

47,55

56,38

84,31

168,45

2011

46,14

57,79

81,34

171,52

2012

39,51

56,51

85,91

185,68

2013

40,52

57,17

87,74

194,00

2014

36,45

56,64

88,01

166,35

2015

34,62

52,06

85,81

218,86

2016

36,16

51,91

83,74

168,99

Fonte: modificado de Embraesp, relatórios anuais (1992-2001 e 2007-2016).
Figura 21 - Evolução das áreas úteis médias dos apartamentos por número de dormitórios.
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Fonte: modificado de Villa (2002)
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A tendência pela padronização e monotonia arquitetônica visualizadas em São
Paulo é quebrada por algumas incorporadoras específicas que foram fundadas após
2005 e produzem empreendimentos para um público de alto poder aquisitivo. São
exemplos, a Idea!Zarvos, a Huma Desenvolvimento Imobiliário e a Mobly
Incorporadora, cuja estética dos empreendimentos se destaca da produção maciça
encontrada pela cidade e pela associação com escritórios de arquitetura, paisagismo
e projetos de interiores reconhecidos no mercado nacional (ALVES, 2019). Segundo
Alves (2019), alguns desses empreendimentos revelam uma preocupação com a
ventilação e iluminação naturais embora o desempenho térmico desses edifícios
ainda não tenha sido avaliado.
O Edifício Fidalga 772 foi iniciado em 2007 e inaugurado em 2011, o projeto
arquitetônico foi realizado pelo escritório Andrade Morettin Arquitetos e pela
incorporadora Idea!Zarvos. O edifício possui amplos painéis de vidro misturados a
painéis de madeira na fachada e as unidades habitacionais possuem plantas livres
com um, dois e três dormitórios (Figura 22).
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Figura 22 – Edifício Fidalga 772, Andrade Morettin Arquitetos, 2011. Fachadas e plantas
dos apartamentos duplex.

Fonte: modificado de Arquitetos (2011)
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4.5 COESP/2017 – vigência 2017- dias atuais
O COESP/2017, sancionado em 2017, trouxe simplificações e a exclusão de
parâmetros de conforto ambiental, referenciando as Normas Técnicas vigentes. Ele
trouxe uma versão ilustrada, gratuita, elaborada pela Prefeitura de São Paulo em
parceria com o Sindicato da Habitação do Estado de São Paulo (Secovi-SP), com o
objetivo de trazer, com uma linguagem visual mais simples, o conteúdo da lei.
Houve a supressão do item “10-Implantação, Aeração e Insolação das
Edificações” que existia no COESP/92 e contraria uma tendência mundial para a
regulamentação formal dos índices de conforto ambiental (TSUDA, 2019). As poucas
orientações sobre implantação, insolação e aeração foram simplificadas e separadas
em um anexo do texto da lei.
Houve a exclusão dos parâmetros mínimos para o posicionamento e tamanho
mínimos das aberturas e áreas de recuos adequadas para ventilação e iluminação
natural dos espaços internos da edificação. Também, não foi inserido nada a
respeito de edificações energeticamente eficientes ou desempenho ambiental.
No Decreto nº 57.776/2017, promulgado logo após o início da vigência do
COESP/2017,

foram

inseridos

alguns

dos

parâmetros

construtivos

como

dimensionamento mínimo de ambientes e pé-direito, diretrizes para acessibilidade,
mas ainda assim com simplificação das exigências. O anexo 1 do COESP ilustrado
traz uma tabela de dimensionamento mínimo dos ambientes (Tabela 7).
Cada vez mais, nota-se a valorização da esfera coletiva dos edifícios e isso
provavelmente está associado ao fato que a área das unidades dos apartamentos,
de maneira geral, está cada vez menor, chegando em unidades habitacionais de 10
m². Em 2017 foi anunciado em São Paulo, pela construtora e incorporadora Vitacon,
o empreendimento imobiliário com menor apartamento da América Latina segundo a
própria Vitacon em seu site (VITACON, 2017). A empresa é conhecida pelos
microapartamentos, segundo notícia veiculada pelo site de notícias UOL
(ANDRADE, 2017)
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Tabela 7 - Dimensionamento mínimo dos ambientes no COESP/2017 – COE Ilustrado
Uso da Edificação

Compartimentos

Pé direito (m)

Área (m2)

Conter círculo
(Diâmetro/m)

Habitação (a)

Repouso
Estar
Estudo

2,50

5,00

2,00

Saúde

Repouso

2,50

5,00

2,00

Repouso
2,50
5,00
2,00
Estudo
Hospedagem
Repouso
2,50
2,00
Trabalho
Reunião
Espera
2,50
1,50
Esportes
Cozinha
Qualquer uso
Copa
Sanitários
Vestiários
Circulação
2,30
0,90
Lavanderia
Terraços
Nota (a): As habitações deverão conter, no mínimo, espaços destinados a estar, repouso, instalação
sanitária e cozinha.
Educação

Fonte: modificado de Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento (2019)

Não existem divisórias entre cômodos, exceto o banheiro, nem lavanderia no
apartamento. O prédio terá áreas compartilhadas, como lavanderia, cozinha, espaço
gourmet,

coworking,

empreendimentos,

cine

bar

e

academia

a presença de espaços

(Figura

23).

Nota-se,

nesses

coletivos para atividades que

anteriormente eram realizadas nos apartamentos de áreas maiores. Entre eles estão
o espaço gourmet, local dotado de cozinha, sala de jantar e equipamentos
destinados a reuniões gastronômicas dos moradores convidados, o lounge, descrito
como espaço para receber pessoas, o cyber café, business center, spa, lobby.
Esse modelo de habitação esta relacionado com as formas de morar das
novas composições familiares. É cada vez mais comum que as residências sejam
ocupadas por apenas uma ou duas pessoas. De acordo com os dados da fundação
SEADE (2010), no estado de São Paulo 40% das habitações tinham essas
características.
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Figura 23 - Edifício Novo Higienópolis, Higienópolis, Marchi Arquitetura, sem previsão de
entrega. Primeira imagem à esquerda e direita, respectivamente – fachada e planta.
Segunda imagem à esquerda e direita, respectivamente – oficina e cine bar compartilhados,
lançamento 2017 e sem previsão de entrega.

Fonte: modificado de Vitacon (2017)

Uma das tendências do mercado imobiliário atual é a presença da varanda
como um ambiente interno da unidade com fechamento envidraçado, e não mais,
como um ambiente de transição, diminuindo o sistema de ventilação natural. Na
Figura 24, nota-se essa solução na planta de área maior do mesmo empreendimento
citado acima. Segundo Alves (2019) esses espaços ganham importância, pois não
são contabilizados como área construída computável para fins de cálculo de
coeficiente de aproveitamento do empreendimento, ampliando as possibilidades de
construção, sem aumento de cobrança de IPTU, conforme descrito no artigo 108 do
COESP/2017. Assim as construtoras entregam esse espaço sem fechamento com a
opção, para os usuários, de realizar o fechamento posteriormente, tirando vantagem
da falta de fiscalização da Prefeitura sobre a alteração de características do projeto
original.

105

Art. 108. Para fins de aplicação dos índices de ocupação e
aproveitamento do solo, observados os limites estabelecidos na
LPUOS, não é considerada área construída computável:
I - o terraço aberto, com área construída máxima por pavimento
equivalente a 5% (cinco por cento) da área do terreno (SÃO PAULO,
2017a)

Dado o cenário climático atual de aquecimento global com aumento nas
temperaturas na cidade de São Paulo, para se obter um desempenho satisfatório
para o conforto térmico nessa configuração, varanda com vedação envidraçada, o
uso de ar condicionado faz-se necessário.

Figura 24 - Edifício Novo Higienópolis, Higienópolis, Marchi Arquitetura, sem previsão de
entrega. Planta com varanda incorporada como living, 2017.

Fonte: modificado de Vitacon (2017)

As principais características das unidades habitacionais, na atualidade, foram
listadas no Quadro 7. Como foi visto anteriormente, existe uma tendência de unir a
área de serviços com a área social, sugerindo uma sobreposição de atividades e
projetar banheiros sem aberturas utilizando ventilação forçada. Uma marca relevante
do mercado imobiliário recente é a presença de várias torres em um mesmo
condomínio (ALVES, 2019).
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Quadro 7 - Principais características das habitações na atualidade.
Repartição da
unidade residencial
- núcleos

Características

Detalhes

- Entrada única localizada a área social da unidade;
- Salas de estar e jantar reunidas em um único cômodo
Social
cuja ventilação e iluminação são oriundos da abertura
para o terraço.
- A área de serviços tende a ser organizada em formato
de corredor, com os principais eletrodomésticos e de
cozinha e
armazenamento dispostos em uma única parede com a
Serviços
lavanderia
circulação mínima suficiente para uma pessoa;
- A iluminação e ventilação são realizadas através da
abertura da área de serviço.
- O acesso ao núcleo íntimo se dá por um corredor;
dormitórios e
- Os dormitórios e banheiros possuem aberturas
Intima
banheiros
próprias padronizadas, com as aberturas dos banheiros
frequentemente voltadas para área de serviços.
Ambientes possuem dimensões reduzidas.
sala de estar e
jantar

Fonte: elaborado pelo autor

Construtoras que lançam os empreendimentos para um público com alto poder
aquisitivo, que iniciaram seus trabalhos após 2005 ganham espaço e transformaram
bairros inteiros como, por exemplo, o bairro da Vila Madalena que possui um grande
número de empreendimentos da incorporadora Idea!Zarvos (OS DEVERES DO
MERCADO IMOBILIÁRIO, 2019).
Um desses empreendimentos é o Onze22 projetado pelo escritório de
arquitetura Triptyque com apartamentos de um a três dormitórios todos com
banheiros (suítes). A quantidade de banheiros nas unidades dessa incorporadora
chama atenção e evidencia que mesmo com dois dormitórios esses apartamentos
são destinados a um público com maior poder aquisitivo (Figura 25).
O Edifício Nido, da incorporadora Idea!Zarvos foi lançado em 2018 com
apartamentos de dois e três quartos todos com banheiros (suítes) e com diversas
possibilidades de plantas. As áreas das unidades são maiores que a média
conforme mostrado na Tabela 6. O projeto foi desenvolvido pelo escritório Brasil
Arquitetura que, segundo descrição da matéria da Veja São Paulo (CONTENT,
2018), as plantas apresentam muitas janelas, garantindo iluminação e ventilação
naturais (Figura 26).
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Figura 25 - Edifício Onze22, Vila Madalena, Triptyque Arquitetura, lançamento 2019 e
previsão de entrega 2021.

Fonte: modificado de Idea!Zarvos (2020)
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Figura 26 - Edifício Nido, Vila Ipojuca, Brasil Arquitetura, lançamento 2018 e previsão de
entrega 2021.

Fonte: modificado de Idea!Zarvos (2020)
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5 IMPACTO DOS COESPs NO CONFORTO AMBIENTAL
Nos capítulos anteriores foram tratados três temas que tiveram como objetivo
reunir dados e informações tendo em vista a resposta à hipótese central definida no
início do presente trabalho e o objetivo, a saber:
1. Como foi o desenvolvimento do mercado imobiliário juntamente com a
legislação edilícia em São Paulo e como o arquiteto atua nesse processo;
2. Como o conforto ambiental atua no desenvolvimento da saúde e bemestar; e
3. O contexto histórico dos edifícios de apartamentos de São Paulo e como
eles estão relacionados com os COESP.
No presente capítulo se faz uma análise comparativa das diretrizes
relacionadas ao conforto ambiental dos espaços internos encontrados em cada
COESP, com suas respectivas implicações no ambiente construído.
Dessa análise, foi elaborado um quadro comparativo (Quadro 8) dividido em
nove itens, conforme levantado anteriormente no capítulo 4:
1. Citação da palavra “conforto”
2. Tipos de aberturas nos banheiros
3. Aberturas para Ventilação e Iluminação
4. Insolação – acesso ao sol
5. Dimensionamento mínimo dos ambientes
6. Área mínima da unidade habitacional
7. Altura mínima para pé-direito
8. Implantação – dimensão mínima dos recuos
9. Menção sobre as Normas Técnicas
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Quadro 8 - Análise comparativa da legislação edilícia do município de São Paulo.
Critérios de análise - diretrizes relacionadas ao conforto ambiental
Instrumento legal (COESP)
1 - Cita a palavra "conforto"

2 - Tipos de aberturas permitidos
nos banheiros

3 - Aberturas para Ventilação e
Iluminação

4 - Insolação

Não

Art. 170º - Parágrafo 5º - Permitido
poço com dimensões mínimas

Art. 170º e 171º - Relação das
aberturas com a área do piso e
conforme orientação da fachada

Art. 124º - Indica quantidade de
horas que os ambientes devem
ser banhados por raios de sol

Não

Art. 215º - Permitido poço com
dimensões mínimas

Art. 217º - Relação das aberturas
com a área do piso e conforme
orientação da fachada

Art. 147º - Indica quantidade de
horas que os ambientes devem
ser banhados por raios de sol

Lei nº 4.615/55 - Código de
Obras e Edificações

Capítulo 5.9.0.18 - As condições
mínimas de segurança, higiene e
conforto serão verificadas
periodicamente pela Prefeitura,
com observância do disposto
neste Código e na forma prevista
em regulamento.

Capítulo 4.1.9 - Permitido poço
com dimensões mínimas e
Capítulo 4.1.10 - Apartamentos Permitida iluminação artificial e
ventilação indireta ou ventilação
por chaminé ou, ainda, de
ventilação especial

Capítulo 4.1.17 - Relação das
aberturas com a área do piso

Capítulo 4.1.4 - Indica quantidade
de horas que os ambientes
devem ser banhados por raios de
sol

Lei nº 8.266/75 - Código de
Obras e Edificações

Art. 1, 54, 73, Capítulo V - Conforto
Art. 69 - Permitida iluminação
e Higiene dos Compartimentos e artificial e ventilação indireta ou
Capítulo VI - Art. 83 - conforto
ventilação por chaminé ou, ainda,
térmico e acústico
de ventilação especial

Lei nº 3.427/29 - Código de
Obras Arthur Saboya

Ato nº 663/34 - Consolidação
do COESP/29

Decreto nº 14.025 - Legislação
complementar ao COESP/75

Não

Seção A - Aberturas diretas para o
exterior - Art. 60 - Todo
Art. 75 e 76 - Relação das
compartimento deverá dispor de
aberturas com a área do piso e
abertura direta para logradouro,
conforme orientação da fachada
espaço externo, espaço interno ou
espaço-corredor

Capítulo 11 - Compartimentos

Lei nº 16.642/2017 - Código de
Obras e Edificações

Não

Não

Decreto nº 57.776 Regulamenta a Lei do
COESP/2017

No anexo, item 5 - "Das condições
de aeração e insolação"

Não

Art. 174º - toda habitação deve
Art. 168º - Área + círculo Ø mínimo conter, um aposento, uma cozinha
e uma latrina e banheiro

Art. 117º - 3,0 m para
compartimento dormir e 5,50 m
para compartimento de
permanência

Art. 11º, 47º e 51º - Não permitia
construções no alinhamento da
via pública com exceções

Não

Art. 220º - toda habitação deve
Art. 213º - Área + círculo Ø mínimo conter, um aposento, uma cozinha
e uma latrina e banheiro

Art. 141º - 3,0 m para
compartimento dormir e 5,50 m
para compartimento de
permanência

Art. 10º, 47º e 51º - Não permitia
construções no alinhamento da
via pública com exceções

Não

Capítulo 4.13 - Fachadas e
Saliências

Não

Capítulo 4.2 - Área + círculo Ø
mínimo

Art. 56 - Área + círculo Ø mínimo

Art. 177 - ambientes de repouso,
alimentação, serviços e higiene

Art. 57 - 2.50 m para uso
prolongado e 2,30 m para uso
transitório

Capítulo I - Afastamentos e
Fachadas

Art. 300 - Normas Técnicas
Oficiais

Não

Art. 14 - Habitação de interesse
social - 2.40 m para uso
prolongado e 2,20 m para uso
transitório

Não

Não

Não

Capítulo 10 - Cálculos de recuos
para insolação - Referência a
LPUOS

Não

Não

Não

Capítulo 10 - Conforme PDE e
LPUOS

Capítulo 12 - Normas Técnicas
Oficiais e ABNT

Seção 11.A - Tabela ilustrativa Relação das aberturas com a
área do piso

Capítulo 10 - Cálculos de recuos
para insolação - Referência a
LPUOS

Seção 11.A - Tabela Ilustrativa
Área + círculo Ø mínimo

Seção 11.A - Tabela Ilustrativa

Seção 11.A - Tabela Ilustrativa

Capítulo 10 - Conforme PDE e
LPUOS

Art. 27 Normas Técnicas Oficiais
da ABNT

Não

Anexo I - Disposições Gerais Capítulo 5 - Cálculos de recuos
para Insolação - Referência
LPUOS

Não

Não

Não

No COE Ilustrado - As habitações
deverão conter, no mínimo,
espaços destinados a estar,
repouso, instalação sanitária e
cozinha

Tbela item 5 - 2.50 m para uso
prolongado e 2,30 m para uso
transitório

Anexo I - Disposições Gerais Não especifica abertura, mas traz
Desenhos simplificados no Anexo Capítulo 5 - Cálculos de recuos
esquema de aeração-insolação
(implantação)
para Insolação - Área + círculo Ø
simplificados
mínimo

LEGENDA
Não cita
Somente menciona, mas não explica ou aponta outra lei
Traz orientações genéricas e aponta outra lei
Detalha e dá parâmetros para aplicação

Fonte: elaborado pelo autor.

Capítulo 4.2.6 - Para habitação,
Capítulo 4.2.1 - toda habitação somente cita que não deve ter 2,6
deve conter, sala, dormitório, uma
m se o compartimento está
cozinha e sanitário
voltado para espaços livres
fechados

Não

exaustão vertical; duto de exaustão
horizontal e meios mecânicos.

Decreto nº 32.329 - Legislação
complementar ao COESP/92

9 - Menção sobre as Normas
Técnicas

Não

Capítulo 9.1 Desempenho, 11
insolação naturais poderão ser por
Compartimentos e 16.5 Atividades
poço de aeração descoberto; duto de
e Serviços de Caráter Especial

Capítulo 10.8 - Os compartimentos que
não necessitarem de aeração e
insolação naturais poderão ter sua
aeração por, poço de aeração
descoberto; duto de exaustão vertical;
duto de exaustão horizontal e meios
mecânicos.

8 - Implantação – dimensão
mínima dos recuos

6 - Área mínima da unidade
habitacional

Não

Não

Capítulo 10.8 - Os compartimentos que
não necessitarem de aeração e

Lei nº 11.228/92 - Código de
Obras e Edificações

7 - Altura mínima para pé-direito

5 - Dimensionamento mínimo dos
ambientes

Em vários artigos - Conforme PDE
Em vários artigos - Normas
e LPUOS
Técnicas aplicáveis e pertinentes

Conforme PDE e LPUOS com
desenhos de implantação
simplificados no ANEXO I

Norma Técnica Oficial - geral e
ABNT
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Não existe menção da palavra “conforto” em todos os COESP, e onde ela é
mencionada não há definição de quais seriam os parâmetros de conforto esperados,
mesmo nas Leis que tratam o tema de forma mais aprofundada como é o caso do
COESP/75 que possui um capítulo inteiro dedicado às disposições sobre conforto.
Na maioria dos COESP o tema é abordado de forma superficial, existe
somente uma indicação, conforme exemplo abaixo:
9.1.4 As edificações deverão observar os princípios básicos de
conforto, higiene e salubridade de forma a não transmitir aos imóveis
vizinhos e aos logradouros públicos ruídos, vibrações e
temperaturas em níveis superiores aos previstos nos regulamentos
oficiais próprios (SÃO PAULO, 1992a).

Itens considerados como fundamentais para elaboração de projetos voltados
para melhoria nos índices de desempenho ambiental são os itens relacionados às
características climáticas e que orientam a implantação adequada dos edifícios. Em
todos os COESP, os aspectos relacionados ao clima local não recebem menção,
assim como os enfoques do conforto ambiental e conservação de energia. Embora
essa tenha sido a tendência apontada em documentos recentes, como o modelo do
IBAM/PROCEL de 1997, o último COESP/2017 não incorpora tal preocupação no
seu texto.
As normas brasileiras passam a ser mencionadas com frequência a partir do
COESP/92. A prefeitura, no Código de Obras e Edificações Ilustrado (SECRETARIA
MUNICIPAL DE URBANISMO E LICENCIAMENTO, 2019), cita que isso deu-se
devido ao aumento das Normas Técnicas entre os anos de 1975 e 1992, mas
autores discordam, como no código comentado, e citam a questão da hierarquia das
leis:
Jamais normas feitas por entidades não públicas (como, por
exemplo, a ABNT) podem se sobrepor às normas públicas.
Se existe uma norma da PMSP, ela é (nos limites do município)
sempre hierarquicamente superior a qualquer norma da ABNT ou de
concessionaria municipal. Se porventura há normas da prefeitura
que estão superadas, ou atualizemos ou as revoguemos e, então,
valem as normas da ABNT. Inverter a ordem nos parece incorreto do
pinto de vista técnico e político (BOTELHO; FREITAS, 2008, p. 121).

Mas como veremos adiante, o fato de um projeto estar em conformidade com
as normas brasileiras não garantirá o desempenho ambiental da construção.
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Os índices que interferem, ou os que influenciam diretamente no conforto, no
bem-estar e, principalmente, na saúde das pessoas que utilizam as edificações, são
os que tratam da iluminação e ventilação natural dos compartimentos. Dentre todos
os compartimentos de uma habitação, um deles é considerado de uso transitório e
tem sido tratado como um cômodo funcional e sem grande importância nos
apartamentos destinados à classe média e nos últimos anos, classe média-alta. Os
banheiros, até meados dos anos 1960, eram dotados com banheira e tinham áreas
maiores. A partir dos anos 1970, como visto anteriormente, as banheiras perderam
espaço e os banheiros começaram a diminuir de tamanho.
Apesar dessa pesquisa indicar que os usuários dos edifícios habitacionais
gostariam de unidades com banheiros maiores que proporcionassem um momento
de relaxamento (TRAMONTANO, 2001), a realidade da maioria dessas unidades
são banheiros com áreas cada vez menores, sem aberturas externas e com
ventilação forçada. Em lugares de muita umidade isso pode ser um problema como
foi narrado pelos moradores do Edifício Copan, que necessitam pintar os banheiros
frequentemente por conta de mofo.
Nos primeiros COESP a insolação tinha um papel importante, principalmente
pela sua característica higienista, e as aberturas para iluminação e ventilação
estavam condicionadas a orientação da fachada e existiam indicadores de
quantidade de horas que os ambientes deveriam receber a luz solar.
Após as tragédias que ocorreram nos Edifícios Andraus e Joelma, na década
de1970, houve o crescimento da demanda por disposições específicas mais rígidas
para segurança contra incêndio e isso refletiu no COESP/75.
Como viu-se anteriormente, o COESP/92 tinha como objetivo separar
definitivamente as questões edilícias das urbanísticas e simplificar o texto do
COESP/75 que era considerado muito complexo.
A tendência, verificada ao longo da pesquisa, de redução das dimensões
internas das unidades habitacionais, impacta na operação das aberturas que
interfere nas condições de ventilação e insolação, conforme verificado, por exemplo,
nos apartamentos da construtora Vitacon no capítulo 4.5. Essas decisões projetuais
têm reflexos no desempenho térmico e lumínico das unidades.
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O COESP/2017, como visto anteriormente, trouxe grandes inovações,
referente ao licenciamento e aprovação de projetos tornando o processo mais
simples e menos burocrático, mas também excluiu do seu texto referências
importantes às especificações de conforto ambiental para o interior das edificações,
deixando para as Normas Técnicas a regulação desses parâmetros. Segundo
Gonçalves et al. (2018), as diretrizes das NBR dentro do contexto do desempenho
ambiental das edificações recebem muitas críticas e não prezam pela boa qualidade
ambiental, desse modo passar a responsabilidade para que o autor do projeto esteja
em conformidade com as Normas Técnicas não garantirá o desempenho ambiental
da construção.
Por exemplo, na ABNT NBR 15220, a cidade de São Paulo é colocada no
mesmo grupo que Florianópolis e Porto Alegre, ou seja, supostamente, as soluções
de projeto para um bom desempenho térmico de uma edificação residencial são as
mesmas nas três cidades. Ao contrário disso, as diferenças significativas entre os
períodos de calor e de frio nessas três cidades deveriam indicar diferentes diretrizes
de projeto.
A Norma de Iluminação, ABNT NBR ISO/CIE 8995-1: 2013 (ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2013a) é outro exemplo, onde os elevados
valores de iluminância recomendados para situações como a de ambientes de
trabalho que estão em desacordo com algumas normas internacionais, e valores
baixos para outras ambientes, como cozinhas e outros ambientes residenciais.
Outra análise da norma ABNT NBR ISO/CIE 8995-1: 2013 (ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2013a) para iluminação natural em
habitações realizada pelo IPT (NETTO et al., 2018), foi verificado que a atual
maneira de dimensionar as aberturas para iluminação natural não garante uma
quantidade de luz natural suficiente para a realização de atividades no interior dos
ambientes, ocasionando na necessidade de utilizar iluminação artificial durante o
dia.
Essas

deficiências

das

normas

brasileiras,

apesar

de

não

serem

responsabilidade das Prefeituras, se tornam um problema para os usuários das
edificações e consequentemente do COE. A qualidade ambiental das edificações
dependerá do conhecimento técnico crítico dos profissionais envolvidos no projeto.
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Segundo Heloisa Proença, secretária de Licenciamento e Urbanismo, o novo
COESP/2017 define prazos, instâncias e outros assuntos importantes que tornam a
legislação edilícia mais eficiente. “A racionalização e agilização; a responsabilização
de empreendedores e profissionais; a modernização e informatização dos
procedimentos são os principais destaques a lei”, completou (LOPES, 2018).
Enquanto na versão anterior do COESP/92, era determinada uma série de
regras para o tamanho mínimo das aberturas para ventilação e iluminação natural,
na nova versão, a responsabilidade de projetar com o mínimo de qualidade
ambiental é do autor do projeto. Mas na versão anterior, mesmo as diretrizes de
desempenho

ambiental,

como

afastamentos,

tamanhos

de

abertura,

dimensionamento mínimo dos espaços internos e outros parâmetros, eram
complexas e muitas vezes desnecessárias (GONÇALVES et al.,2018).
O COESP/2017 não menciona nenhuma vez a palavra “conforto” e quando
menciona “desempenho”, este não se refere à qualidade ambiental. O declarado
pelos autores da nova versão é que o novo objetivo no COESP/2017 é regulamentar
a influência das edificações no ambiente urbano, sem tratar diretamente dos
ambientes internos.
Como citado anteriormente, a cidade de São Paulo possui em vigência três
leis que são as diretrizes para seu planejamento e desenvolvimento urbano: a Lei
16.050 – PDE, a Lei 16.402 - LPUOS e o COESSP/2017. Nota-se que existe um
descompasso entre essas três legislações. O PDE, relaciona em seu artigo 28º que
a LPOUS deve estabelecer normas relativas às “condições de conforto ambiental”,
porém, o texto normativo dessa lei não menciona a palavra “conforto” nenhuma vez
(TSUDA, 2019).
Com relação a falta de parâmetros técnicos no COESP/2017, no corpo da lei
existem cinco menções sobre a necessidade de observância a um decreto
complementar, todas relacionadas ao processo para obtenção de alvarás de
construção e as peças gráficas necessárias para submissão de processos. Não há
menção sobre o fato que o decreto praticamente substitui o COESP/2017 com
informações dos quesitos mínimos para elaboração dos projetos.
Algumas diretrizes precisam ser cumpridas no que se refere à qualidade
ambiental do interior das edificações, como: conforto térmico no verão e no inverno,
ventilação natural para salubridade e higiene dos ambientes, bom aproveitamento da
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luz natural, acesso ao sol, conforto acústico e conforto ergonômico, incluindo o
estabelecimento de áreas mínimas para o desempenho das funções as quais a
edificação se destina (GONÇALVES et al.,2018).
Em relação à eficiência energética, a exigência foi extraída da Lei nº 14.459,
de 3 de julho de 2007, a qual obriga o aproveitamento de energia solar para o
aquecimento de água para residências a partir de 3 banheiros, ou seja, a
abrangência dessa lei é pequena.
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6 CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS
A legislação edilícia de São Paulo se estrutura a partir do COESP/29, que
veio com tendências higienistas impostas pela legislação sanitarista do Estado de
São Paulo, leis francesas e pelos problemas habitacionais que levaram à
proliferação dos cortiços na cidade, com forte influência da legislação urbanística
norte-americana.
A forma e o desenho das cidades mudam com o tempo em função de
diversos fatores como: diferentes padrões estéticos, questões mercadológicas,
tecnologias disponíveis, conjunturas econômicas, políticas públicas e a sociedade.
Mas, como foi visto, a legislação é um importante meio de organização e mediação
dos diversos interesses e conflitos existentes ao longo do tempo. Dentro desse
contexto, o COE é um importante instrumento com o qual o poder público é capaz de
exercer seu papel ordenador do desenvolvimento espacial, e como foi mostrado,
possui um caráter dinâmico que necessita de constantes atualizações e alterações.
Essas alterações e atualizações não acontecem com frequência nas cidades
brasileiras, gerando os problemas e dificuldades expostos nessa dissertação.
Porém, percebe-se que a presença do COE e desse arcabouço legal e apoio
não têm repercutido na produção de espaços de qualidade (aqui entendidos como
aqueles espaços com os quais os usuários se identificam e que qualificam o entorno
onde se inserem). Isso porque muitos parâmetros normativos exigidos são
replicados ao longo dos anos sem que se atualizem as reflexões sobre seus reais
impactos e influências.
O mercado imobiliário tem grande influência e impõe padrões construtivos
mais convenientes aos seus interesses. Assim, tende a aplicar fórmulas que
apresentem menos riscos e maiores retornos financeiros e essas são repetidas e
incentivadas, criando-se um padrão muitas vezes vendido como a melhor alternativa
para o consumidor. Esse processo cria uma barreira às inovações e propostas de
projeto exclusivas que contemplem o entorno, clima e outras especificidades para se
obter edifícios com qualidade ambiental satisfatória aos usuários.
Um exemplo dessa da influência do mercado imobiliário nas decisões de
compra dos usuários são as chamadas varanda “gourmet”, espaços que muitas
vezes, substituem a sala de jantar ou estar, que foram popularizadas há 10 anos
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atrás. Essa inclusão, como mencionado anteriormente, foi a possibilidade
encontrada pelas construtoras para aumentar as áreas construídas para venda, sem
ultrapassar os limites de áreas computáveis, ampliando as possibilidades de
construção, sem aumento de cobrança de IPTU. Posteriormente, os usuários fecham
a varanda com painéis de vidro, sabendo da ineficiência da fiscalização da
prefeitura, para incluir esse cômodo na metragem útil da habitação que vem sendo
reduzida. Esse fechamento causa problemas no conforto térmico como atestado na
pesquisa da Tsuda (2019).
Outro exemplo da influência do mercado imobiliário, são os banheiros e como
eles vem sendo tratados nos projetos dos edifícios residenciais voltados para classe
média. Esses cômodos de banho estão cada vez menores, sem ventilação e
iluminação externas, ignorando os desejos dos consumidores que gostariam de ter
banheiros com vistas para área externa e banheiras e que gostariam de utilizar esse
cômodo como local de relaxamento, conforme indicado na pesquisa do Tramontano
(2001). Em regiões com muita umidade, a ventilação forçada dos banheiros não dá
conta da retirada da umidade gerando um problema, como foi narrado pelos
moradores do Edifício Copan, que necessitam pintar os banheiros frequentemente
por conta de mofos. Seria oportuno para futuras pesquisas fazer uma medição de
mofo em variadas tipologias de banheiros com diferentes estratégias de ventilação.
A principal crítica aos COE brasileiros é que eles focam no interior da
edificação, em prejuízo de sua relação com a cidade e são vistos como empecilhos
para a liberdade criativa e dinamismo natural do crescimento das cidades. Mas, essa
crítica torna-se sem sentido, em vista que a legislação no município de São Paulo
atualmente está estruturada em três leis vigentes, o PDE, a LPUOS e o COESP,
esse último seria responsável pelos parâmetros edilícios e os dois primeiros, por
parâmetros urbanísticos. Observou-se, ao longo dessa pesquisa, que existem
abordagens diferentes em relação à legislação urbanística e edilícia, trazendo
questionamentos sobre qual seria a função ideal de cada legislação, indicando
possíveis desdobramentos para outras pesquisas.
As versões do COESP foram insuficientes em relação ao crescimento da
cidade e, sem análises críticas periódicas, os indicadores de conforto ambiental
foram suprimidos, levando a impactos na qualidade dos projetos arquitetônicos.
Através de análises sistêmicas das influências que as legislações causam nas
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edificações e nas áreas urbanas, pode-se melhorar as exigências e alterar as
determinações conforme as necessidades da cidade. Novas tecnologias, novos
hábitos, novas ideias de implantação, novos estilos arquitetônicos aparecem, e com
eles surge a necessidade de alteração da legislação regulatória (BUSON, 1998).
Como escreveu Bonduki (2017, p.315), “o estudo da história só tem sentido se servir
para compreender o presente e interferir na construção do futuro”.
Assim, como já foi mencionado, entende-se que o ideal seria desburocratizar
as instâncias de aprovação de projeto e não as exigências relacionadas aos
parâmetros de conforto ambiental e de bem-estar. Essas exigências protegem os
consumidores e deveriam ser imparciais. A fragmentação, descontinuidade e
desarticulação das políticas habitacionais nos três âmbitos de governo, com
pulverização dos parcos recursos entre diversos programas, são problemas
históricos da área habitacional no País. A mudança nas diretrizes de desempenho,
qualidade e segurança para a aprovação de novos projetos é certamente um fator
de significativo impacto do novo COE na cidade que vamos construir ao longo das
próximas décadas.
Não abordar propriamente a qualidade ambiental interna das edificações em
uma lei como o COE, é uma omissão grave das autoridades públicas. A melhoria da
qualidade e do desempenho ambiental e energético do ambiente construído na
cidade de São Paulo passa por um despertar das autoridades públicas e do
mercado, associado ao setor das edificações, para um olhar técnico mais crítico
sobre o tema. A valorização da profissão do arquiteto e dos conhecimentos
específicos de desempenho, ambiente e energia, necessários para o projeto e
construção de edifícios adequados ambientalmente, está no centro desse processo
de amadurecimento da sociedade e cidadania.
Embora os profissionais tenham papel chave em qualquer condição, por
decidirem o projeto arquitetônico, nota-se que, entre estes a preocupação
relacionada ao conforto ambiental e à eficiência energética é mais um discurso do
que uma prática (TOLEDO, 2001). Nesse sentido, o papel restritivo da norma,
associada à fiscalização, pode contribuir para uma mudança na postura de projeto.
Ao lado da simplificação dos processos de aprovação e enquanto nossas
Normas Técnicas não são aprimoradas, faz-se urgente o estudo detalhado dessas
normas e também de referências internacionais pela Prefeitura de São Paulo, para a
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construção de uma consciência crítica sobre o tema do desempenho ambiental de
edificações de uma formal geral. Enquanto nada disso for feito, a aprovação de
projetos de edificações não passa de um processo burocrático-administrativo,
desconectado da real qualidade ambiental da cidade e suas edificações.
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ANEXO A – COESP/29
Lei nº 3.427 de 19 de novembro de 1929 consolidada pelo Ato nº 663 de 10 de
agosto de 1934 (SÃO PAULO, 1929)
ÍNDICE:
•

PARTE PRIMEIRA - “Das construções particulares”:
o INTRODUCAO
o TÍTULO I – Disposições Gerais
▪ CAPÍTULO I – DA DIVISAO DA CIDADE EM ZONAS
▪ CAPÍTULO II – DOS ALINHAMENTOS E NIVELAMENTOS
PARA CONSTRUCOES
• SECAO I – CONSTRUCOES NO ALINHAMENTO DAS
VIAS PUBLICAS
• SECAO II – CONSTRUCOES NO CRUZAMENTO DAS
VIAS PUBLICAS
• SECAO
III
–
CONSTRUCOES
FORA
DO
ALINHAMENTO DAS VIAS PUBLICAS
▪ CAPÍTULO III – DAS LICENCAS PARA CONSTRUIR E
EDIFICAR
• SECAO I – CONDICOES GERAIS
• SECAO II – PROJETOS PARA AS EDIFICAOES
• SECAO III – APROVACAO, ALVARA E DESTINO DOS
PROJETOS
• SECAO IV – MODIFICAOES DOS PROJETOS
APROVADOS
▪ CAPÍTULO IV – DAS DEMOLICOES
▪ CAPÍTULO V – DAS VISTORIAS
▪ CAPÍTULO VI – DOS CONSTRUTORES
▪ CAPÍTULO VII – DOS EMOLUMENTOS
▪ CAPÍTULO VIII – DOS EMBARGOS E PENAS
o TÍTULO II – Construções em geral
▪ CAPÍTULO I – DAS CONSTRUCOES GERAIS DO PROJETO
• SECAO I – Pavimentos – pés-direitos
• SECAO II – ALTURA DOS EDIFICIOS
• SECAO III – INSOLACAO, ILUMINACAO E
VENTILACAO
o A) – Insolação
o B)
SAGUOES E CORREDORES
o C) Áreas
• SECAO IV – SALIENCIAS
• SECAO V – ARQUITETURAS DAS FACHADAS
▪ CAPÍTULO II – DAS CONDICOES PARTICULARES DO
PROJETO
• SECAO I – CONDICOES GERAIS DOS PAVIMENTOS
o A) Porão
o B) Embasamento
o C) Rez do chão
o D) Lojas e sobrelojas
o E) Andares e áticos
• SECAO
II
–
CONDICOES
GERAIS
DOS
COMPARTIMENTOS
o A) Superfícies mínimas
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•

o B) Iluminação e ventilação
• SECAO III – CONDICOES PARTICULARES DOS
COMPARTIMENTOS
o A) Número de compartimentos
o B) Entrada
o C) Escadas e Elevadores
o D) Corredores
o E) Cozinhas
o F) Copas e Despensas
o G) Compartimento de banho e latrina
o H) Galinheiros e Lavadouros
o I) Garagens e depósitos de essências, nas
habitações particulares
▪ CAPÍTULO III – CONDICOES ESPECIALMENTE APLICAVEIS
AS CASAS POPULARES E DAS CONDICOES DOS
CORTICOS
• A) “Casas populares”
• B) Cortiços
▪ CAPÍTULO IV – DAS CONDICOES PARTICULARES DA
CONSTRUCAO
• SECAO I – Tapumes e andaimes
• SECAO II – MATERIAIS E ALVENARIAS
o A) Tijolos
o B) Areia
o C) Cal
o D) Cimento
o E) Argamassa’
o F) Concreto
o G) Madeira
o H) Ferro e aço
• SECAO III – ALICERCES
• SECAO IV – PAREDES
• SECAO V – PISOS E VIGAMENTOS
• SECAO VI – COBERTURAS
• SECAO VII – ÁGUAS PLUVIAIS
• SECAO VIII – ÁGUA POTAVEL, ESGOTOS, GAS E
ELETRICIDADE
• SECAO IX – SOBRECARGAS E COEFICIENTES DE
SEGURANCA
▪ CAPÍTULO IV – DO CONCRETO ARMADO
▪ CAPÍTULO V – DAS CONSTRUCOES DE MADEIRA
PARTE SEGUNDA – DAS CONSTRUCOES PARA FINS ESPECIAIS
o I) Fabricas e oficinas em geral
o II) Garagens industriais ou comerciais e oficinas para automóvel
o III) Teatros, cinematógrafos e casas de diversões
o IV) Cinematógrafos
o V) Latrinas, lavatórios e mictórios nas casas de diversões e nos
estabelecimentos de caráter publico
o VI) Escolas
o VII) Igrejas
o VIII) Estabelecimentos de gêneros alimentícios em geral
o IX) Padarias, fabricas de massa, de doces, refinações de açúcar,
torrefações de café e estabelecimentos congêneres
o X) Das fabricas de bebidas
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•

•
•
•
•

o XI) Matadouros, fabricas de carnes preparadas, salsicharias e
estabelecimentos congêneres
o XII) Fabricas de carnes preparadas
o XIII) Fabricas e usinas de preparo e beneficiamento de leite e
laticínios, leiteiras e depósitos de leite
o XIV) Dos hospitais, maternidades e casas de saúde
o XV) – Hotéis e casas de pensão
o XVI) Cocheiras e estábulos
o XVII) Açougues
o XVIII) Inflamáveis
PARTE TERCEIRA – ARRUMANETOS
o I) Plano de arruamentos
o II) Vias publicas
o III) Abertura de passagens e outras disposições para construção de
casas populares
o IV) Aceitação de vias publicas
o V) Vias particulares
o VI) Lotes e construções
PARTE QUARTA – Alinhamentos e nivelamentos das visas publicas
PARTE QUINTA – Arborização
PARTE SEXTA - Colocação de hermas, estatuas e qualquer outros
monumentos em logradouros públicos
PARTE SETIMA – Nomenclatura das vias públicas e numeração dos imóveis
o I) Emplacamento das vias publicas
o II) Denominação das visas publicas
o III) Numeração dos imóveis

Segue transcrição da lei das partes relacionadas com o conforto ambiental:
TITULO II
Construcções em geral
CAPITULO I
DAS CONDICOES GERAES DO PROJECTO
Secção III
INSOLACAO, ILUMINACAO E VENTILACAO
A) Insolação
Art. 123.º - Nos compartimentos destinados á permanência diurna, os raios do sol devem
oscular, no dia mais curto do anno, dentro a rua, área, saguão ou corredor.
a) – o plano do piso do rez-do-chão, loja ou andar térreo, quando sobre eles não houver
outros pavimentos;
b) – o plano de piso do primeiro andar, quando houver este pavimento.
Art. 124.º - Nos compartimentos destinados á habitação nocturna, qualquer que seja o
pavimento em que se achem, devem os raios do sol banhar continuamente, no dia mais
curto do anno, dentro da rua, área, saguão ou corredor, o plano do respectivo piso;
a) – durante uma hora, nos edificios situados nas vias publicas existentes nesta data;
b) – durante tres horas, nos edificios situados nos bairros que forem abertos desta data em
deante.
Art. 125.º - Os vários edificios existentes dentro de um mesmo lote terão entre as suas
diversas faces as distancias necessarias para que se achem preenchidas as condições de
insolação dentro dos saguões e corredores, que entre si formarem.
Art. 126.º - Retalhado um lote, nenhuma edificação poderá ser feita nas subdivisões, desde
que ella fique, ou deixe as existentes, sem as condições de insolação estabelecidas nos
arts. 123 e 124.

131

Paragrapho único – A pedido do interessado, a Prefeitura dará certidão das servidões que
pesarem sobre os novos lotes, em virtude das disposições do presente artigo.
Art. 127.º - Duas ou mais edificações de proprietarios diferentes poderão dispor, para a
insolação definida nos artigos 123 e 124, desta lei, de um mesmo saguão, corredor, ou área,
uma vez assegurada essa insolação por titulo revestido das formalidades prescriptas na
legislação civil. Esse titulo, que acompanhará os projectos submettidos á approvação da
Prefeitura, deverá conter declaração de que o acordo tomado pelos interessados não
poderá ser jamais desfeito ou modificado, sem o consentimento da Municipalidade,
representada pelo seu Prefeito.
Paragrapho único – Cada proprietário requererá, em separado, o alvará de licença com os
documentos relativos ao predio, ou predios de sua propriedade, acompanhados de um
traslado da escriptura publica de servidão, a que se refere este artigo, devidamente
transcripta.
Art. 128.º - Nenhuma edificação poderá ser executada desde que as paredes erguidas na
linha divisória prejudiquem a insolação legal dessas áreas comuns dos prédios vizinhos já
edificados.
B) SAGUOES E CORREDORES
Art. 129.º - Devem ter os saguões formas e dimensões suficientes para proporcionar aos
compartimentos que por eles recebem luz e ar a insolação conveniente, de acordo com os
artigos 123 e 124.
Paragrapho único – Para calculo da insolação definida nos artigos 123 e 124, qualquer que
seja o typo de espaço livre destinado a facultar insolação ás peças de edificação, toma-se
um terço da altura máxima permittida por esta lei quando esses espaços livres occuparem a
divisa norte do lote, e a altura da própria edificação projectada, quando occuparem a divisa
sul, ou quando forem interiores.
Art. 130.º - Nos saguões interiores, para a insolação definida no art. 123 a base deve ser
capaz de conter:
a) – na direcção norte-sul, uma recta de comprimento egual, ou superior á altura media
das faces que olham para o sul, multiplicada por 1,07. As faces abertas não serão
computadas na calculo da altura media;
b) – na direção este-oeste, uma recta de comprimento igual, ou superior, á quarta parte do
comprimento adoptado pelo projecto na direcção norte-sul, não podendo esta largura,
em caso algum, ser inferior a dois metros.
Art. 131.º - Para a insolação definida no artigo 123, deve a base do saguão exterior ser
capaz, de satisfazer as condições das alíneas “a” e “b” do artigo anterior, sendo, porém,
apenas de um quinto a relação entre a largura e o comprimento, si a bocca se achar voltada
para o sul, ou de um sexto si o for para o norte.
Art. 132.º - Para a insolação definida no art. 124 as dimensões dos saguões interiores e
exteriores serão justificadas pelo interessado, sendo condição que:
a) – para a calculo da insolação de uma hora a curva do respectivo diagramma deverá
ficar contida entre as linhas de onze e de treze horas;
b) – para o calculo da de tres horas essa mesma curva deverá ficar contida entre as linhas
correspondentes ás nove e quinze horas.
Art. 133.º - Na zona central, todas as vezes que, em virtude da orientação e largura do lote,
não seja possível a applicação das disposições dos arts. 130 e 131, serão permitidos
saguões com largura mínima de dois metros e cincoenta centimetros, accrescida de
quarenta centimetros por pavimento a mais. A superfície mínima desses saguões será de
dez metros quadrados; a relação entre a largura e o comprimento dos saguões não pode ser
inferior á de 1 para 1,6.
Paragrapho único – Os saguões interiores, nas condições deste artigo, deverão ser dotados
de dispositivos para continua renovação do ar.
Art. 134.º - Nos saguões corridos, ou corredores, para insolação definida no art. 123, a base
do corredor no plano passando pelo ponto mais abaixo da calcada, deve ser capaz de
conter, na direção Norte-Sul, uma recta de comprimento igual, ou superior á terça parte da
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altura da parede que olha para o Sul, tendo em vista o disposto no paragrapho único do art.
129.
Paragrapho único – As larguras mínimas dos corredores, são as indicadas no quadro
seguinte:
Ângulo com a linha
Norte-Sul
0º - 10º
10º - 20º
20º - 30º
30º - 40º
40º - 50º
50º - 60º
60º - 90º

Largura mínima.
Metros
2.00
2.10
2.20
2.30
2.40
2.50
3.00

Art. 135.º - Nas frentes para a via publica, do primeiro andar ou sobre-loja para cima, e nas
áreas, saguões e corredores, são permitidas reentrâncias, constituindo saguões exteriores
secundarios, não submettidos ás normas do art. 131, com a condição, todavia, de não ser
rasgada mais de uma janella em plano inferior a um metro a cincoenta centimetros.
Art. 136.º - A medição da superfície dos saguões e corredores será contada entre as
projecções das saliências, quando as houver, taes como eirados, pórticos, beiraes, balcões
e outras.
Paragrapho único – Não se consideram as saliências próprias das fachadas, como balcões,
cornijas, beiraes, etc., das faces da construção que olharem para o Norte.
Art. 137.º - Os saguões e corredores poderão ser cobertos até o nível dos peitoris das
janelas do primeiro andar ou da primeira sobreloja, quando houver este pavimento, desde
que os compartimentos do pavimento inferior, abrigados por este modo, tenham satisfeito as
condições dos arts. 170 e 171, independentemente dos meios de illuminação e ventilação
que lhes sejam proporcionados por estas coberturas.
Paragrapho único – Estas coberturas terão obrigatoriamente lanternins ou outros
dispositivos equivalentes, no mínimo, a um terço do seu comprimento total.
C) Areas
Art. 138.º - As vedações de divisa entre áreas de fundo não poderão exceder os limites de
altura a que se refere a primeira parte do disposto no art. 137.
CAPITULO II
DAS CONDICOES PARTICULARES DO PROJECTO
Secção I
CONDICOES GERAES DOS PAVIMENTOS
A) - Porão
Art. 155.º - [...] Si a altura for, no mínimo, de dois metros e meio, e houver iluminação e
ventilação exigida pelo art. 170, ao menos em uma das faces, poderão os porões servir de
habitação diurna.
Art. 157.º - Nos porões de pés-direitos inferiores a dois metros e dez centimentros, serão,
alem das disposições do art. anterior, observadas as seguintes:
a) – nas paredes de perímetro haverá aberturas de ventilação protegidas com grades
metálicas fixas, de malha estreita, de modo a permitir a renovação do ar interior. Estas
aberturas, em caso algum poderão ser protegidas com caixinhos de vidro ou vedos que
prejudiquem a ventilação;
Art. 158.º - Nos porões de pés-direitos inferiores a dois metros e dez centimentros ou mais,
os compartimentos poderão ser utilizados para despensas, adegas ou depósitos, desde que
os respectivos compartimentos satisfaçam as condições exigidas para tal destino. Nestes
compartimentos são tolerados:
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b) – portas gradeadas de madeira ou outro material nas aberturas praticadas nas paredes
divisórias, de modo a não impedir a ventilação.
Art. 159.º - Os porões com dois metros e dez centímetros de pé-direito em lojas construídas
no alinhamento das vias publicas, devem offerecer dispositivos apropriados á conveniente
ventilação.
Paragrapho 1º. – Poderão ser illuminados por meio de claraboias fixas collocadas nos
passeios. A Prefeitura poderá, também, permitir a collocação de alcapões no passeio.
B) - Embasamento
Art. 160.º - O embasamento (art. 116, paragrapho 2º) pode ser aproveitado para
compartimentos de dormir e de permanencia diurna si tiver suficiente pé-direito, illuminação
e insolação, de acordo com a presente lei, e si dispuser também de uma latrina interna ou
externa.
C) – Rez-do-chão
Art. 162.º - No rez-do-chão são permitidos compartimentos de permanencia diurna e de
dormir, si dispuser de suficiente pé-direito e insolação.
E) – Andares e Atticos
Art. 167.º - Nos atticos, quando divididos em compartimentos, são exigidas as seguintes
condições geraes:
a) – serem iluminados e arejados por janelas em plano vertical medindo, no mínimo, a
oitava parte da superfície do compartimento;
Secção II
CONDICOES GERAES DOS COMPARTIMENTOS
B) – Illuminação e ventilação
Art. 170.º - Cada compartimento, seja qual for o seu destino, deve ter uma porta ou janella,
pelo menos, em plano vertical, abrindo diretamente para a via publica, saguão, área ou suas
reintrancias, satisfazendo as prescripções desta lei.
Paragrapho 1º. – Nenhuma janella ou porta, com o fim de illuminar compartimentos pode ser
aberta em saguões e corredores, sem que, normalmente ao paramento externo das paredes
nesse ponto, haja distancia livre mínima de um metro e sessenta centimetros.
Paragrapho 2º. – Além da janella, deverão os compartimentos destinados a dormitórios,
dispor, nas folhas daquella ou qualquer outro ponto, de meios próprios para provocar
circulação ininterrupta do ar.
Paragrapho 3º. – As disposições deste artigo podem sofrer alterações em compartimentos
de edificios especiaes, como galerias de pintura, gymnasios, salas de reuniões, átrios de
hotéis e bancos, estabelecimentos commerciaes e industriaes, nos quaes serão exigidos luz
e ar, de acordo com o destino de cada um.
Paragrapho 4º. – Não se considera como satisfazendo a prescripção supra a peça de
edificação que tiver abertura para a insolação sómente sobre o leito de vias ainda não
officializadas. Quando isso se der, não havendo prova do direito de servidão, por escriptura
publica, transcripta no cartório de hypothecas, sobre a faixa da via particular necessária para
garantia da insolação, deverá essa peça ter abertura sobre saguão insolado dentro do
próprio lote.
Paragrapho 5º. – Na habitação de classe “apartamento”, a cozinha, a copa, o banheiro e
latrina poderão receber ventilação por meio de poços, cujas dimensões, em planta, se
mantenham, no mínimo, na relação de um para um e meio.
A área mínima do poço será de seis metros quadrados, para seis andares, augmentando-se
em seguida vinte e cinco centímetros na menor dimensão para cada andar a mais.
Art. 171.º - A superfície illuminante, limitada pela face interna dos aros das portas ou janelas
de cada compartimento, não será inferior a uma fracção da superfície do piso
compartimento:
a) – de 1/8 (um oitavo) para vãos dando para a via publica, “área de fundo ou suas
reintrancias em paredes olhando para o Norte, ou alinhadas no rumo Norte-Sul; e
para janelas de compartimento de attico (art. 167);
b) – de 1/7 (um sétimo) para vãos, nas mesmas condições da alínea a, nos rasgados
em paredes voltadas para o Norte ou alinhadas rumo Norte-Sul;
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c) – de 1/6 (um sexto) para vãos, dando para saguões ou respectivas reintrancias,
rasgados em paredes voltadas para o Norte ou alinhadas rumo Norte-Sul;
d) – de 1/5 (um quinto) para os vãos nas mesmas condições, da alínea c, mas rasgados
em paredes voltadas para o Sul;
Paragrapho 1º. – Contarão apenas tres quartos do respectivo valor como rasgo effectivo os
vãos que se acharem sob alpendres, porticos ou eirados cobertos.
Paragrapho 2º. – Os limites marcados nas alíneas a, b, c e d, poderão ter uma reducção na
superfície illuminante;
a) – de 20% para os vãos dos compartimentos destinados a depósitos de mercadorias
e garagens;
b) – de 10% para os vãos dos compartimentos destinados a corredores, ante-camaras,
caixas de escadas, quartos de banho e latrinas.
Paragrapho 3º. – Em cada compartimento, uma janella, pelo menos, não pode ter superfície
livre interna inferior a cento e vinte decímetros quadrados, excepto nos destinados a latrinas,
em que esta superfície mínima será de sessenta decimentros quadrados.
Art. 172.º - Nas habitações múltiplas, com pés-direitos até tres metros, a face inferior da
padieira da janela, a que se refere o paragrapho 3.º do art. anterior, ficará, no máximo, a
quarenta centimetros do tecto e a largura do aro não será inferior a oitenta centimetros.
Art. 173.º - Nas habitações múltiplas da classe “apartamento”, cada aposento, série ou
grupo de commodos, formando habitação separada, deve ter um compartimento, pelo
menos, com janella rasgando diretamente para a via publica ou para área do fundo.
Secção III
CONDICOES PARTICULARES DOS COMPARTIMENTOS
B) – Entrada
Art. 177.º - Em todas as habitações multiplas, cada uma das entradas communs terá em
cada pavimento uma janella, pelo menos, abrindo directamente para a via publica, saguão,
área ou suas reintrancias, nas condições do art. 170.
Paragrapho 1º. – Essa janela será rasgada no topo da entrada, de modo que a luz penetre
na direcção do eixo desta.
Paragrapho 2º. – Pode essa janella ser substituída por uma ou mais praticadas nas paredes
lateraes da entrada; nesse caso, a distancia entre duas janellas sucessivas não pode ser
superior a seis metros, devendo ellas abrir directamente para a via publica, saguão, área ou
reintrancia.
Paragrapho 3º. – Essas janellas não podem ter menos de oitenta centímetros de largura,
nem menos de um metro e meio de altura.
D) – Corredores
Art. 194.º - Nas habitações particulares, os corredores que tiverem mais de dez metros de
comprimento receberão luz directa.
G) – Compartimento de banho e latrina
Nas habitações de classes “apartamento” e “hotel”, esses compartimentos serão de duas
categorias:
a) – para uso exclusivo de um só apartamento;
b) – para uso comum de mais de uma habitação.
No primeiro caso, poderão receber ventilação e illuminação por intermédio de poço; no
segundo caso, serão iluminados e ventilados por áreas ou saguões satisfazendo ás
prescripções legaes de insolação;
c) – nas “casas populares” e “residenciaes”, os compartimentos destinados a banheiros
ou latrinas podem ter illuminação e ventilação por meio de poço.
Paragrapho unico – As latrinas podem ser instaladas nos gabinetes de toucadores.
Art. 211.º - Quando a latrina communicar-se com o interior do prédio por meio de corredor
interno que não disponha de porta ou janella abrindo para o exterior, deverá existir nesse
corredor claraboia ventilada, salvo si a latrina dispuzer de abertura de ventilação
permanente guarnecida de simples grade e collocada na parede externa.
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PARTE SEGUNDA
DAS CONSTRUCOES PARA FINS ESPECIAIS
I) - Fabricas e officinas em geral
Paragrapho 8.º - A ventilação será, de preferencia, a natural, assegurada por amplas
janellas e portas, de área proporcional á dos locaes; terão as janellas vidraças
basculantes, giratórias ou de outro qualquer typo satisfatório, a juízo da autoridade
Sanitaria, e serão, sempre que possível, abertas em lados oppostos, evitando-se, porém,
fortes correntes de ar.
Paragrapho 9.º - Sempre que a ventilação natural for insufficiente e em casos de
excesso de temperatura, demasiada humidade e producção de poeiras, gazes ou
vapores originados do processo de trabalho, será obrigatoria a installação de apparelhos
ou dispositivos especiaes de ventilação artificial ou mecânica, para a renovação e
refrigeração do ar. Empregar-se-ão para este effeito ventiladores geraes ou locaes,
exaustores ou propulsores de ar ou outros quaisquer dispositivos de typo approvado
pelo Serviço Sanitario.
Paragrapho 10.º - Em todos os locaes de trabalho activo e nos logares onde houver
producção de excessiva temperatura e demasiada humidade, será installado jogo de
thermometros (secco e húmido ou katathermometro) e obrigatório o uso de ventilação
mecânica eficiente, esta, sempre que a temperatura for superior a 25ºC em locaes de
trabalho activo e 28ºC, em locaes de trabalho moderado, e a humidade relativa for
superior a 65%, nos primeiros locaes, e a 80% nos segundos.
Paragrapho 11.º - Cada empregado disporá de trinta a quarenta metros cúbicos de ar
renovado cada hora, nos locaes de trabalho moderado; cincoenta a sessenta metros
cúbicos, nos de trabalho activo.
Paragrapho 12.º - Nos estabelecimentos em que se utilizarem processos de
humidificação, serão installados dispositivos mecânicos especiaes para corrigir o
excesso de humidade, e adoptadas medidas para melhorar o arejamento.
Paragrapho 13.º - Nos estabelecimentos em que existirem apparelhos que produzam
excessivo calor, taes como os fornos de fundição de metaes, e vidros, etc., serão
installados dispositivos insulantes especiaes, como anteparos, paredes resfriadas,
duplas paredes, envolvimento por asbesto ou outro qualquer material congênere, afim de
evitar ou corrigir a irradiação do calor.
Paragrapho 14.º - Quando dos processos industriaes resultar producção de poeira,
fuligem, gazes ou vapores, será obrigatória a instalação de aparelhos de aspiração, de
typo aprovado pelo Serviço Sanitario, ou de outros dispositivos para encapotar as
machinas. As poeiras se depositarão em locaes apropriados ou camaras
humidificadoras, ou serão retiradas por meio de filtros e periodicamente afastadas do
local de trabalho.
Paragrapho 16.º - A illuminação dos locaes de trabalho será natural, de intensidade
nunca inferior a um decimo por cento da intensidade da luz natural externa; os edificios
terão amplas janellas envidraçadas, do tamanho correspondente a um quinto da áreas
total das salas, e telhados especiaes de preferencia envidraçados, em serrote ou de
outro typo efficiente, sendo-lhes, em todos os casos, dada orientação adequada.
Paragrapho 17.º - Os galpões, giraus e demais congêneres disposições no interior das
salas de trabalho, serão tolerados apenas quando tiverem a altura mínima de dois
metros e oitenta centímetros, forem suficientemente iluminados e ventilados e não
prejudicarem o arejamento e as demais condições hygienicas desses locaes. Taes
construcções não serão utilizadas para dormitório.
Paragrapho 18.º - Prohibir-se-ão locaes de trabalho em porões, adegas ou outras
quaisquer pontos do sub-sólo, onde não houver suficiente ventilação e illuminação, salvo
casos especiaes, a juízo da autoridade sanitária.
Paragrapho 19.º - As minas e outros estabelecimentos industriaes que, pela natureza do
trabalho, forem subterrâneos, serão dispostos de modo a garantir condições de
ventilação, illuminação e limpeza e evitar accidentes e moléstias do trabalho.
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Paragrapho 20.º - Os machinismos, apparelhos e outros dispositivos, taes como balcões,
prateleiras, mesas, etc., serão de typo moderno e efficiente, seguramente installados e
dispostos de forma a não prejudicar a cubagem e a illuminação das salas e não
difficultar a locomoção dos trabalhadores, o manejo das pecas e o livre transito dos
materiaes.
IV) – Cinematographos
Paragrapho unico – A ventilação dos salões de cinematographos será feita por meio de
apparelhos, que constantemente renovem o ar, de accordo com os artigos seguintes.
Art. 388.º – Quando as salas de projecção não disponham de meios que permittam fácil
renovação natural de ar, serão dotadas de ampla ventilação, feita por aspiração do ar
interior ou insuflação superior do ar exterior, ou pelos dois processos combinados.
Art. 389.º – No caso de applicação do artigo supra, o ar viciado será lançado na
athmosphera por uma ou mais chaminés que se elevarão pelo menos dois metros acima
das casas proximas.
Art. 390.º – A introducção do ar puro será feita de modo a não causar incommodo ou
prejuízo á saúde dos espectadores.
Art. 391.º – Cada espectador deverá dispor de cincoenta metros cubicos de ar renovado
cada hora.
Art. 392.º – Os pontos elevados devem merecer especial cuidado quando se trata de
ventilação.
Art. 395.º – Nos cinematógraphos, só é permittida a illuminação electrica.
Paragrapho unico – Haverá sempre na sala de espectaculos, junto ás portas de sahida,
lâmpadas de outro systema de illuminação.
Art. 396.º – Com a planta de construção de cinematographo, será apresentada planta de
toda a installação de luz electrica, com indicação da situação dos quadros, distribuição,
numero de lâmpadas, sua força, etc.
VI) – Escolas
Art. 406.º – A illuminação das salas de classe será unilateral esquerda, tolerada, todavia,
a bilateral esquerda-direita differencial.
Paragrapho 1.º – A illuminação artificial preferida será a electrica, tolerada, todavia, a
illuminação a gaz ou a álcool, quando convenientemente estabelecidas.
Paragrapho 2.º – As janellas das salas de classe serão abertas na altura de um metro,
no mínimo, sobre o soalho, e se approximarão do tecto tanto quanto possivel.
Art. 410.º – A superfície total das janellas de cada sala de classe corresponderá, no
mínimo, á quinta parte da superfície do piso.
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ANEXO B – COESP/55
Lei nº 4.615 de 13 de janeiro de 1955 (SÃO PAULO, 1955)
ÍNDICE:
•

CAPÍTULOS
o 4 - Das Condições Gerais das Edificações
▪ 4.1 – INSOLACAO, ILUMINACAO E VENTILACAO
▪ 4.2 – DIMENSOES MINIMAS DE COMPARTIMENTOS
▪ 4.3 – COPAS, COZINHAS E DESPENSAS
▪ 4.4 – COMPARTIMENTOS SANITARIOS
▪ 4.5 – CORREDORES
▪ 4.6 – ESCADAS
▪ 4.13 – FACHADAS E SALIENCIAS
▪ 4.14 – GALERIAS
▪ 4.15 – CHAMINES
▪ 4.16 – EDIFICAOES DE MADEIRA
▪ 4.17 – CONSTRUCOES MARGINAIS, LAGOS E CURSOS
D`ÁGUA
▪ 4.18 – REPRESAS E COMPORTAS
o 5 – Edificações para Fins Especiais
▪ 5.1 – PREDIOS DE APARTAMENTOS
▪ 5.2 – HOTEIS
▪ 5.3 – BARES E RESTAURANTES
▪ 5.4 – ESCOLAS
▪ 5.5 – HOSPITAIS
▪ 5.6 – EDIFICIOS COMERCIAIS E DE ESCRITORIOS
▪ 5.7 – LOCAIS PARA PREPARO DE GENEROS
ALIMENTICIOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS
▪ 5.8 – MERCADOS PARTICULARES
▪ 5.9 – CABAS OU LOCAIS DE REUNIAO
▪ 5.9.1 – CINEMAS E TEATROS
▪ 5.10 – FABRICAS E OFICINAS
▪ 5.11 – GARAGENS COLETIVAS
▪ 5.12 – POSTOS DE SERVICO
▪ 5.13 – INFLAMAVEIS LIQUIDOS
▪ 5.14 – GASOMETROS
▪ 5.15 – DEPOSITOS DE CARBURETO E FABRICAS DE
ACETILENO
▪ 5.16 – DEPOSITOS DE FITAS CINEMATOGRAFICAS
▪ 5.17 – ARMAZENS DE ALGODAO
▪ 5.18 – DEPOSITOS DE EXPLOSIVOS
▪ 5.19 – FABRICAS DE EXPLOSIVOS
o 6 – Execução da Construção
▪ 6.1 – MATERIAIS DE CONSTRUCAO
▪ 6.2 – TAPUMES E ANDAIMES
▪ 6.3 – ESCAVACOES
▪ 6.4 – FUNDACOES
▪ 6.5 – PAREDES
▪ 6.6 – PISOS
▪ 6.7 – COBERTURAS
▪ 6.8 – ÁGUAS PLUVIAIS
▪ 6.9 – INSTALACOES PREDIAIS
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Segue transcrição da lei das partes relacionadas com o conforto ambiental:
4 - Das Condições Gerais das Edificações
4.1 - INSOLAÇÃO, ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO.
4.1.1 - Para fins de iluminação e ventilação, todo compartimento deverá dispor de abertura
comunicando diretamente com logradouro ou espaço-livre dentro do lote. Essa abertura
poderá ser ou não em plano vertical e estar situada a qualquer altura acima do pico do
compartimento.
1) Excetuam-se os corredores de uso privativo, os de uso coletivo até 10m de comprimento,
as caixas de escadas, poços e hall de elevadores.
2) Para efeito de iluminação e ventilação, só serão consideradas as aberturas distantes, no
mínimo, 1,50m, das divisas do lote, excetuada a que confina com a via pública.
3) Para efeito de insolação, serão também considerados espaços livres contíguos de
prédios vizinhos, desde que garantidos por recuos legais obrigatórios ou servidão em forma
legal, devidamente registrada no Registro de Imóveis, da qual conste a condição de não
poder ser desfeita sem consentimento da Municipalidade.
4) Os espaços livres poderão ser cobertos até o nível inferior das aberturas no pavimento
mais baixo por eles insolado, iluminado ou ventilado.
5) Quando a abertura comunicar com o exterior através de alpendre pórtico ou outra
qualquer cobertura, deverá ser observado o disposto no artigo 4.1.15.
6) Para efeito de insolação e iluminação, as dimensões dos espaços livres, em planta, serão
contadas entre as projeções das saliências, tais como beirais, balcões, pórticos e outras,
exceto nas fachadas voltadas para o quadrante Norte.
4.1.2 - Os logradouros e bem assim as áreas resultantes de recuos de frente legais
obrigatórios, serão considerados espaços livres suficientes para efeito de insolação,
iluminação e ventilação.
4.1.3 - Para efeito de insolação, os espaços livres dentro do lote serão classificados em
abertos e fechados. Para esse fim a linha divisória entre lotes é considerada como fecho,
ressalvado o disposto no artigo 4.1.1.
4.1.4 - O projeto deverá conter demonstração gráfica de que para efeito de insolação de
dormitórios, são suficientes dimensões adotadas para os espaços livres. Essa
demonstração terá por base:
I - As alturas do sol, das 9 às 15 horas, do dia mais curto do ano (solstícios do inverno);
II - A altura das paredes do edifício projetado, medida a partir de um plano horizontal situado
a um metro acima do piso do pavimento mais baixo a ser insolado (Plano de Insolação).
1) Na demonstração se adotará a hipótese de que existem nas divisas do lote paredes de
prédios vizinhos com altura igual à máxima das paredes projetadas, salvo quando o limite
permitido para o local for inferior àquele do projeto, justificado por diagrama de insolação.
III - Nesses espaços livres fechados, ou nos abertos apenas nas faces voltadas para os
quadrantes S.E. ou S.W., o plano de insolação deverá ser banhado pelo sol no mínimo
durante uma hora.
4.1.5 - Consideram-se também suficientes para insolação de dormitórios, independente da
orientação, os espaços livres fechados, de forma e dimensões tais, que contenham, em
plano horizontal área equivalente a H2, 4 onde H representa, sempre, a diferença de nível
entre o teto do pavimento mais alto do edifício e o piso do pavimento mais baixo, em que
haja dormitório, pelo mesmo espaço livre insolado.
1) É permitido o escalonamento, devendo, então, para o cálculo da área do espaço livre
correspondente a cada pavimento, sucessivamente inferior, ser deduzida de H a diferença
de nível entre o teto do pavimento mais alto do edifício e o do pavimento considerado.
2) A dimensão mínima nesse espaço livre fechado será sempre igual ou maior que H/4, não
podendo, em caso algum, ser inferior a 2 metros.
3) A área desses espaços livres não poderá ser inferior a 10 metros quadrados.
4) Os espaços livres fechados poderão ter qualquer forma, desde que, em qualquer posição
destes, no plano horizontal considerado, possa ser inscrito um circulo de diâmetro igual a
H/4.
(Revogado pela Lei nº 6877/1966)
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4.1.6 - Os espaços livres abertos em duas faces opostas corredores quando para insolação
de dormitórios, independente de sua orientação, só serão considerados suficientes se
dispuserem de largura igual ou maior que H/5, com mínimo absoluto de 2,50 metros.
(Revogado pela Lei nº 6877/1966)
4.1.8 - Para a iluminação e ventilação de cozinhas, despensas e copas até 3 pavimentes,
será suficiente o espaço livre fechado, de área mínima de 6m² com o acréscimo de 2m² para
cada pavimento excedente dos 3. A dimensão mínima será de 2,00m, respeitando-se entre
seus lados a relação 1:1 1/2.
4.1.9 - Para a ventilação de compartimentos sanitários, caixa de escada e corredores de
mais de 10m de comprimento, será suficiente o espaço livre fechado, até quatro pavimentos,
de área mínima de 4 metros quadrados. Para cada pavimento excedente desses quatro,
haverá o acréscimo de 1m² por pavimento. A dimensão mínima não será inferior a 1,50m,
respeitando-se entre as dimensões a relação de 1:1 1/2.
4.1.10 - Quando se tratar de edifícios destinados a hotéis, hospitais, lojas, escritórios ou
apartamentos, será admitida ventilação indireta ou ventilação forçada de compartimentos
sanitários, mediante:
I - Ventilação indireta por meio de forro falso, através do compartimento contíguo, observado
o seguinte:
a) altura livre não inferior a 0,40m;
b) largura não inferior a 1 metro;
c) extensão não superior a 5 metros;
d) comunicação direta com o exterior;
e) a boca voltada para o exterior deverá ser provida de tela metálica e apresentar proteção
contra água de chuva.
II - Ventilação forçada por meio de chaminé de tiragem, subordinada às seguintes
exigências:
a) a secção transversal deverá ser capaz de conter um círculo de 0,60m de diâmetro e ter
área mínima correspondente a 0,06m² por metro de altura;
b) terão na base comunicação com o exterior, diretamente ou por meio de dutos, com
secção transversal, cujas dimensões não sejam inferiores à metade das exigidas para a
chaminé com dispositivo para regular a entrada do ar.
s) (Revogado pela Lei nº 6877/1966)
(Revogado pela Lei nº 6877/1966)
4.1.13 - Os espaços livres abertos em duas faces opostas (corredores) serão considerados
suficientes para iluminação e ventilação de cozinhas, copas e despensas, quando
dispuserem de largura igual ou superior a H/12, com o mínimo absoluto de 1,50 metros.
1) Nesse artigo, H represente a diferença de nível entre o teto do pavimento mais alto do
edifício e o piso daquele mais baixo, voltado para o corredor, cujas peças se desejam
ventilar e iluminar.
4.1.14 - São permitidas reentrâncias para iluminação, ventilação insolação de
compartimentos, desde que a sua profundidade, medida em plano horizontal, não seja
inferior a sua largura, respeitando-se o mínimo absoluto de 1,50 metros.
1) Nas fachadas construídas no alinhamento da via pública, só será permitida reentrância,
observado o presente artigo, acima do pavimento térreo.
4.1.15 - Não serão considerados insolados ou iluminados os compartimentos cuja
profundidade, a partir de abertura iluminante, for maior que 3 vezes seu pé direito, ou duas
vezes e meia sua largura, incluída na profundidade e projeção da saliência, pórtico, alpendre
ou outra cobertura.
1) No caso de lojas, a profundidade máxima permitida será de 5 vezes seu pé direito.
2) Excetuam-se das exigências deste artigo os compartimentos sanitários.
4.1.16 - Os pórticos, alpendres, terraços ou qualquer outra cobertura que servirem de
comunicação com o exterior, para as aberturas destinadas a insolação, iluminação ou
ventilação, deverão obedecer ao seguinte:
a) a área da parte vazada da elevação dessas coberturas deverá ser, no mínimo, um quinto
da soma das áreas dos compartimentos e da cobertura;
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b) no cálculo da superfície iluminante de que trata o artigo seguinte, será computada
também a área da cobertura;
c) a profundidade não poderá ser superior à sua largura e nem exceder à altura do pé
direito;
d) o ponto mais baixo não poderá distar do piso menos que 2,00 metros.
4.1.17 - As aberturas destinadas a insolação, iluminação ou ventilação deverão apresentar
as seguintes áreas mínimas:
a) 1/8 da área útil do compartimento, quando voltada para logradouro, área de frente ou
área de fundo;
b) 1/7 da área útil do compartimento, quando voltada para espaço aberto em duas faces
opostas (corredor);
c) 1/6 da área útil do compartimento, quando voltada para espaço livre fechado.
1) Metade, no mínimo, da área iluminante exigida deverá ser destinada a ventilação.
4.1.18 - Nos espaços livres garantidores de insolação, iluminação ou ventilação, não
poderão ser exigidas construções de qualquer, natureza, ressalvando o disposto no artigo
4.1.1.
1) O disposto neste artigo se aplica mesmo no caso de vir a ser o espaço livre incorporado a
lote vizinho, de outro proprietário.
4.2 - DIMENSÕES MÍNIMAS DE COMPARTIMENTOS.
4.3 - COPAS, COZINHAS E DESPENSAS.
4.3.4 - Nas cozinhas, deverá ser garantida, adicionalmente, a ventilação por meio de
abertura próximas ao piso e ao teto.
4.4 - COMPARTIMENTOS SANITÁRIOS.
4.4.5 - Nos compartimentos sanitários, providos de aquecedor a gás, carvão ou semelhante,
deverá ser garantida, adicionalmente, a ventilação por meio de aberturas próximas ao piso e
ao teto. Nos compartimentos sanitários de uso coletivo deverá ser garantida a ventilação
permanente.
4.6 – ESCADAS
4.12.4 - Quando os porões tiverem pé direito igual ou superior a 2,30m, poderão ser
utilizados para instalações sanitárias, despensas, garagens, adegas e depósitos, uma vez
asseguradas as condições de iluminação e ventilação.
4.14 – GALERIAS
4.14.2 - A iluminação das galerias poderá ser atendida exclusivamente por meio dos vãos
de acesso, desde que o comprimento daquelas não exceda a 5 vezes sua largura. Para os
comprimentos excedentes deverá a galeria dispor de iluminação adicional, de conformidade
com o disposto no artigo 4.1.17.
5 - Edificações para Fins Especiais
5.1 - PRÉDIOS DE APARTAMENTOS
5.1.1 - Os prédios de apartamentos e bem assim as edificações de 2 ou mais pavimentos,
destinadas a mais de uma habitação deverão ter as paredes externas e as perimetrais de
cada habitação, bem como lages de pisos e escadas, construídas de material incombustível.
5.1.2 - A parede fronteira as portas dos elevadores deverá estar delas afastadas 1,50
metros, no mínimo.
5.1.3 - Os prédios de apartamentos deverão ser dotados de caixa receptora para
correspondência.
5.1.4 - Os vestíbulos dos apartamentos, quando tiverem área superior a 5% da dos
mesmos, deverão satisfazer aos requisitos de iluminação e ventilação exigidos para
cômodos de permanência diurna.
(1) Essa exigência não se aplica a vestíbulos de área inferior ou igual a 6 metros quadrados.
5.1.5 - É obrigatório a instalação de coletor de lixo, dotado de tubos de queda e de depósito
com capacidade suficiente para acumular, durante 48 horas, os detritos provenientes dos
apartamentos.
(1) A instalação deverá ser provida de dispositivos para lavagem.
(2) Os tubos de queda deverão ser ventilados, na parte superior, e elevar-se um metro, no
mínimo, acima da cobertura.
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5.1.6 - Os compartimentos que por sua situação e dimensões sirvam apenas para portaria,
depósito de malas e utensílios de uso geral, ficam dispensados das exigências relativas à
insolação, iluminação e ventilação.
5.1.7 - A habitação de zelador de prédio de apartamento poderá ser localizada em edícula.
5.1.8 - Os prédios de apartamentos poderão ser dotados de garagem exclusivamente para
estacionamento de autos de passeio, atendendo ao disposto no Artigo 4.8.1.
5.2 – HOTÉIS
5.4 – ESCOLAS
6.4.9 - Os auditórios ou salas de grande capacidade das escolas ficam sujeitos
especialmente ao seguinte:
c) a ventilação será assegurada por meio de dispositivos que permitam abrir pelo menos
uma superfície equivalente a um décimo da área das salas, sem prejuízo de renovação
mecânica de vinte metros cúbicos de ar por pessoa no período de uma hora.
5.4.11 - Não serão admitidos nas salas de aula iluminação dos tipos: unilateral direita e
bilateral adjacente, devendo as aberturas de iluminação serem obrigatoriamente dispostas
no lado maior.
(1) A superfície iluminante não pode ser inferior a 1/6 da do piso.
5.4.12 - A área dos vãos de ventilação deverá ser, no mínimo, a metade da área da
superfície iluminante.
5.5 – HOSPITAIS
5.5.2 - As janelas das enfermarias e quartos para doentes deverão ser banhadas pelos raios
solares, durante duas horas, no mínimo, no período entre 9 e 16 horas, do solstício de
inverno.
5.5.6 - Os quartos para doentes e as enfermarias deverão satisfazer às seguintes
exigências:
b) área total de iluminação não inferior a 1/5 da área do piso do compartimento;
c) área de ventilação não inferior á metade da exigível para iluminação;
5.6 - EDIFÍCIOS COMERCIAIS E DE ESCRITÓRIOS
e) as lojas que tiverem acesso por galerias de passagem são dispensadas da iluminação e
ventilação natural, quando tiverem profundidade igual, no máximo, a largura dessas galerias
e tenham o ponto mais afastado de sua frente distante da boca da galeria, no máximo, 5
vezes a largura desta.
5.7 - LOCAIS PARA PREPARO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PRODUTOS
FARMACÊUTICOS
5.7.1 - Os compartimentos destinados ao preparo de gêneros alimentícios ou produtos
farmacêuticos deverão obedecer às exigências seguintes:
c) as abertura de ventilação deverão ser protegidas para que impeçam a entrada de
moscas;
5.8 - MERCADOS PARTICULARES
5.8.1 - As edificações destinadas a mercados particulares deverão observar o seguinte:
e) a área total dos vãos de iluminação não poderá ser inferior a 1/5 da área construída,
devendo os vãos ser dispostos de forma a proporcionar aclaramento uniforme;
f) metade da área de iluminação, de que trata o item anterior, deverá ser obrigatoriamente
utilizada para fins de ventilação permanente;
5.9.1 - CINEMAS E TEATROS
5.9.1.11 - Os compartimentos sanitários, destinados ao público, deverão ser devidamente
separados para uso de um e de outro sexo.
b) poderão dispor de ventilação indireta ou forçada, conforme dispõe o artigo 4.1.10;
5.9.2 – CINEMAS
5.10.0 - FÁBRICAS E OFICINAS
5.10.0.9 - Os compartimentos que constituírem local de trabalho, deverão dispor de
aberturas de iluminação, perfazendo área total não inferior a 1/5 da área do piso.
(1) A área iluminante será formada pelas janelas inclusive as localizadas na cobertura, tais
como lanterninhas e "sheds";
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(2) Poderá, também, ser computada no cálculo, a área das clarabóias, até o máximo de 20%
da área iluminante exigida;
(3) As aberturas de iluminação voltadas para N, ou W, quando expostas diretamente à luz
solar, e, bem assim, as clarabóias, deverão ser protegidas adequadamente contra a
ofuscação.
5.10.0.10 - A área total das aberturas de ventilação será, no mínimo, 2/3 da área iluminante
exigida.
5.10.0.11 - Quando a atividade a ser exercida no local de trabalho for incompatível com a
ventilação ou iluminação naturais, estas poderão ser obtidas por meios artificiais.
11 - GARAGENS COLETIVAS
5.11.1 - As garages coletivas deverão obedecer ao disposto no artigo 4.8.1 e ter:
b) deverão ser dotadas de ventilação forçada, quando não disponham de ventilação natural.
5.13.0 - INFLAMÁVEIS LÍQUIDOS
5.13.1 - DEPÓSITOS DO 1º TIPO
6.13.1.2 - Os pavilhões deverão ser térreos e ter:
i) iluminação natural; a artificial, se houver, deverá ser feita por lâmpadas elétricas
incandescentes; nos casos de armazenamento de inflamáveis líquidos de 1ª e 2ª categorias,
as lâmpadas deverão ser protegidas por globos impermeáveis aos gases e providas de tela
metálica protetora;
k) ventilação natural; quando o líquido armazenado for inflamável de 1ª categoria, que possa
ocasionar produção de vapores, ter ventilação adicional, mediante aberturas, ao nível do
piso, em oposição às portas e janelas;
5.13.2 - DEPÓSITOS DO 2º TIPO
5.15 - DEPÓSITOS DE CARBURETO E FÁBRICAS DE ACETILENO
5.15.1 - Os depósitos para armazenamento de carbureto de cálcio deverão obedecer ao
seguinte:
b) a iluminação elétrica se fará mediante lâmpadas incandescentes, instalações embutidas
ou em cabos armados com interruptores colocados externamente ao depósito;
5.16 - DEPÓSITOS DE FITAS CINEMATOGRÁFICAS
5.16.2 - Nos depósitos de fitas cinematográficas, a iluminação artificial será elétrica,
mediante lâmpadas incandescentes, sendo vedado o uso de cordões extensíveis. Os
motores elétricos, porventura instalados, serão blindados.
5.17 - ARMAZÉNS DE ALGODÃO
IV - A área iluminante deverá corresponder no mínimo a um vigésimo da área do piso. No
cálculo da área iluminante, serão consideradas janelas claraboias ou telhas de vidro.
IX - Tôdas as aberturas de ventilação ou iluminação deverão ser dotadas de dispositivos de
proteção contra a penetração de fagulhas
XII - A iluminação artificial deve ser unicamente por meio de lâmpadas elétricas. Os fios
condutores de luz e fôrça serão embutidos ou em cabos armados e as chaves protegidas
por caixas de metal ou cimento armado. O conjunto será protegido por fusíveis apropriados.
5.19 - FÁBRICAS DE EXPLOSIVOS
5.19.2 - Os edifícios destinados à fabricação própriamente dita obedecerão mais às
seguintes prescrições:
d) as janelas diretamente expostas ao sol deverão ser dotadas de venezianas de madeira e
as vidraças deverão ser de vidro fôsco;
e) além da iluminação natural, será permitida apenas a elétrica, mediante lâmpadas
incandescentes, protegidas por tela metálica;
5.19.3 - Os edifícios destinados a armazenamento de matérias primas obedecerão ás
seguintes prescrições:
c) além da iluminação natural, será permitida, apenas a elétrica, mediante lâmpadas
incandescentes protegidas por tela metálica;
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ANEXO C – COESP/75
Lei nº 8.266 de 20 de junho de 1975 (SÃO PAULO, 1975) regulamentada pelo
Decreto nº 14.025 de 19 de novembro de 1976 (SÃO PAULO, 1976)
ÍNDICE:
•

PARTE A – NORMAS GERAIS
o TÍTULO A – EDIFICAÇÕES EM GERAL
▪ CAPÍTULO I – AFASTAMENTOS E FACHADAS
• SEÇÃO A – IMPLANTAÇÃO
• SEÇÃO B – FACHADAS
• SEÇÃO C – CONSTRUÇÕES JUNTO A CURSOS
D’ÁGUA
▪ CAPÍTULO II – CIRCULAÇÃO E SEGURANÇA
• SEÇÃO A – LOTAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES
• SEÇÃO B – ALTURA E MATERIAIS
• SEÇÃO C – ESCADAS
• SEÇÃO D – ESCADAS E SEGURANÇA
• SEÇÃO E – RAMPAS
• SEÇÃO F – ÁTRIOS, CORREDORES E SAÍDAS
• SEÇÃO G – CONDIÇÕES MÍNIMAS DAS ESCADA E
SAÍDAS
• SEÇÃO
H
–
CONDIÇÕES
CONSTRUTIVAS
ESPECIAIS
▪ CAPÍTULO III – CLASSIFICAÇÃO E DIVISÕES DOS
COMPARTIMENTOS
• SEÇÃO A – CLASSIFICAÇÃO
• SEÇÃO B – DIMENSIONAMENTO
▪ CAPÍTULO IV – INSOLAÇÃO, ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO
DOS COMPARTIMENTOS
• SEÇÃO A - ABERTURAS DIRETAS PARA O
EXTERIOR
• SEÇÃO B – VENTILAÇÃO INDIRETA, POR CHAMINÉ
OU ESPECIAL
• SEÇÃO C – RELAÇÃO PISO-ABERTURAS
• SEÇÃO D – SUBDIVISÃO DOS COMPARTIMENTOS
▪ CAPÍTULO
V
–
CONFORTO
E
HIGIENE
DOS
COMPARTIMENTOS
▪ CAPÍTULO VI – DOS MATERIAIS E ELEMENTOS
CONSTRUTIVOS
• SEÇÃO A – REGRAS GERAIS
• SEÇÃO B – INDICES TÉCNICOS
• SEÇÃO C – FUNDAÇÕES
• SEÇÃO D – ESTRUTURAS
• SEÇÃO E – PAREDES
• SEÇÃO F – COBERTURA
• SEÇÃO G – PAVIMENTOS
• SEÇÃO H – PORTAS E JANELAS
• SEÇÃO I – ACABAMENTOS
▪ CAPÍTULO VII – DAS INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS
• SEÇÃO A – INSTALAÇÕES GERAIS
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• SEÇÃO B – INSTALAÇÕES DE EMERGÊNCIA E
PROTEÇÃO CONTRA FOGO
• SEÇÃO C – LIXO
• SEÇÃO D – ELEVADORES DE PASSAGEIROS
• SEÇÃO E – ELEVADORES DE CARGAS
• SEÇÃO F – MONTA-CARGAS
• SEÇÃO G – ELEVADORES DE ALÇAPÃO E OUTROS
• SEÇÃO H – ESCADAS ROLANTES
• SEÇÃO I – PARA-RAIOS
▪ CAPÍTULO VIII – ESPAÇOS DE ESTACIONAMENTO, DE
CARGA E DESCARGA
• SEÇÃO A – ESTACIONAMENTOS E GARAGENS
• SEÇÃO B – CARGA E DESCARGA
▪ CAPÍTULO IX – OBRAS COMPLEMENTARES DAS
EDIFICAÇÕES
• SEÇÃO A – ABRIGOS E CABINES
• SEÇÃO B – PÉRGOLAS
• SEÇÃO C – PORTARIAS E BILHETERIAS
• SEÇÃO D – PISCINAS E CAIXAS D’ÁGUA
• SEÇÃO E – LAREIRAS
• SEÇÃO F – CHAMINÉS E TORRES
• SEÇÃO C – PASSAGENS COBERTAS
• SEÇÃO H – COBERTURAS PARA TANQUES E
PEQUENOS TELHEIROS
• SEÇÃO I – TOLDOS E VITRINAS
o TÍTULO B – EDIFICAÇÕES MISTAS
o TÍTULO C – GUIAS, PASSEIOS E MUROS
PARTE B – NORMAS ESPECÍFICAS DAS EDIFICAÇÕES
o TÍTULO A – EDIFICAÇÕES RESIDENCIAIS
▪ CAPÍTULO I – CASAS
▪ CAPÍTULO II – APARTAMENTOS
o TÍTULO B – EDIFICAÇÕES PARA COMÉRCIO E SERVIÇOS
▪ CAPÍTULO I – ESCRITÓRIOS
▪ CAPÍTULO II – LOJAS
▪ CAPÍTULO III – DEPÓSITOS E PEQUENAS OFICINAS
o TÍTULO C – EDIFICAÇÕES ESPECIAIS PARA COMÉRCIO E
SERVIÇOS
▪ CAPÍTULO I – COMÉRCIO
• SEÇÃO A – RESTAURANTES
• SEÇÃO B – LANCHONETES E BARES
• SEÇÃO C – CONFEITARIAS E PADARIAS
• SEÇÃO D – AÇOUGUES E PEIXARIAS
• SEÇÃO E – MERCEARIAS, EMPÓRIOS E
QUITANDAS
• SEÇÃO F – MERCADOS E SUPERMERCADOS
▪ CAPÍTULO II – SERVIÇOS
• SEÇÃO A – SERVIÇOS DE SAÚDE, SEM
INTERNAMENTO
• SEÇÃO B – FARMÁCIAS
• SEÇÃO C – HIDRO-FISIOTERAPIAS
• SEÇÃO D – CABELEREIRO E BARBEIRO
o TÍTULO D – HOTÉIS, PENSIONATOS E SIMILARES
▪ CAPÍTULO I – HOTÉIS
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▪ CAPÍTULO II – PENSIONATOS
▪ CAPÍTULO III – CASAS DE PENSÃO
▪ CAPÍTULO IV – MOTÉIS
TÍTULO E – HOSPITAIS, CLÍNICAS E CONGÊNERES
▪ CAPÍTULO I – HOSPITAIS
▪ CAPÍTULO II – CLÍNICAS E LABORATÓRIOS DE ANÁLISE
• SEÇÃO A – CLÍNICAS E PRONTO-SOCORROS
• SEÇÃO B – BANCOS DE SANGUE
• SEÇÃO C – LABORATÓRIOS DE ANÁLISES
CLÍNICAS
• SEÇÃO D – FISIOTERAPIAS
▪ CAPÍTULO III – ASILOS
TÍTULO F – ESCOLAS
▪ CAPÍTULO I – PARQUES INFANTIS
▪ CAPÍTULO II – ENSINO DE 1º GRAU E PROFISSIONAL
▪ CAPÍTULO III - ENSINO DE 2º GRAU E TÉCNICOINDUSTRIAL
▪ CAPÍTULO IV - ENSINO SUPERIOR
▪ CAPÍTULO V - ENSINO NÃO SERIADO
TÍTULO G – LOCAIS DE REUNIÃO
▪ CAPÍTULO I – ESPORTIVOS
▪ CAPÍTULO II – RECREATIVAS OU SOCIAIS
▪ CAPÍTULO III – CULTURAIS
• SEÇÃO A – TEATROS
• SEÇÃO B – CINEMAS
▪ CAPÍTULO IV – RELIGIOSOS
TÍTULO H – TERMINAIS RODOVIÁRIOS – EDIFÍCIO-GARAGEM E
POSTOS DE SERVIÇOS
▪ CAPÍTULO I – TERMINAIS RODOVIÁRIOS
• SEÇÃO A – TERMINAIS RODOVIÁRIOS DE
PASSAGEIROS
• SEÇÃO B – TERMINAIS RODOVIÁRIOS DE CARGAS
▪ CAPÍTULO II – EDIFÍCIOS - GARAGEM
▪ CAPÍTULO III – POSTOS DE SERVIÇO
TÍTULO I – OFICINAS E INDÚSTRIAS
▪ CAPÍTULO I – OFICINAS
▪ CAPÍTULO II – INDÚSTRIAS EM GERAL
▪ CAPÍTULO III – INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
• SEÇÃO A – INDUSTRIALIZAÇÃO DE CARNES,
PESCADO, OVOS, MEL E DERIVADOS
• SEÇÃO B – INDUSTRIALIZAÇÃO DO LEITE E
DERIVADOS
• SEÇÃO C – FABRICAÇÃO DE PÃO, MASSAS,
DOCES, SUAS CONSERVAS E CONGÊNERES
• SEÇÃO D – FABRICAÇÃO DE BEBIDAS E GELO
• SEÇÃO E – USINAS E REFINARIAS DE AÇÚCAR
• SEÇÃO F – TORREFAÇÃO DE CAFÉ
▪ CAPÍTULO
IV
–
INDÚSTRIAS
QUÍMICAS
E
FARMACÊUTICAS
• SEÇÃO
A
–
PRODUTOS
QUÍMICOS
E
FARMACÊUTICOS EM GERAL
▪ SEÇÃO B – INDÚSTRIAS DE ÁGUAS SANITÁRIAS,
DESEINFETANTES E PRODUTOS CONGÊNERES
▪ CAPÍTULO V – INDÚSTRIAS EXTRATIVAS
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• SEÇÃO A – PEDREIRAS
• SEÇÃO B- ARGILEIRAS, BARREIRAS E SAIBREIRAS
• SEÇÃO C - AREAIS
o TÍTULO J – INFLAMÁVEIS E EXPLOSIVOS
▪ CAPÍTULO I – FÁBRICAS OU DEPÓSITOS DE INFLAMÁVEIS
• SEÇÃO A – INFLAMÁVEIS SÓLIDOS
• SEÇÃO B – INFLAMÁVEIS LÍQUIDOS
• SEÇÃO C – INFLAMÁVEIS GASOSOS
▪ CAPÍTULO II – FÁBRICAS OU DEPÓSITOS DE EXPLOSIVOS
▪ CAPÍTULO III – FÁBRICAS OU DEPÓSITOS DE PRODUTOS
BÁSICOS AGRESSIVOS
o TÍTULO K – ENTREPOSTOS
▪ CAPÍTULO I – ENTREPOSTOS EM GERAL
▪ CAPÍTULO II – ENTREPOSTOS DE CARNES E PESCADOS
▪ CAPÍTULO III – ENTREPOSTOS DE PRODUTOS
HORTIGRUTÍCULOS
▪ CAPÍTULO IV – ENTREPOSTOS DE LEITE, OVOS E
DERIVADOS
o TÍTULO L – ALOJAMENTO E TRATAMENTO DE ANIMAIS
▪ CAPÍTULO I – CONSULTÓRIOS E CLÍNICAS VETERINÁRIAS
▪ CAPÍTULO
II
–
HOSPITAIS,
MATERNIDADE
E
AMBULATÓRIOS
▪ CAPÍTULO III – PENSÃO E ADESTRAMENTO DE ANIMAIS
▪ CAPÍTULO IV – COCHEIRAS, ESTÁBULOS E CONGÊNERES
o TÍTULO M – VELÓRIOS E NECROTÉRIOS
PARTE C – NORMAS DE CONSTRUÇÕES DIVERSAS
o TÍTULO A – PAVILHÕES PARA EXPOSIÇÕES
o TÍTULO B – CINEMAS E LANCHONETES AO AR LIVRE
PARTE D – NORMAS DE EXECUÇÃO DE OBRAS
o TÍTULO A – TAPUMES, PLATAFORMAS DE SEGURANÇAS,
ANDAIMES E INSTALAÇÕES TEMPORÁRIAS
o TÍTULO B – EQUIPAMENTOS UTILIZADOS
o TÍTULO C – CANTEIROS DE OBRAS E EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS
o TÍTULO D – ESCAVAÇÕES, MOVIMENTO DE TERRA, ARRIMOS E
DRENAGENS
PARTE E – NORMAS ADMINISTRATIVAS
o TÍTULO A – DAS LICENÇAS
▪ CAPÍTULO I – ALINHAMENTO E NIVELAMENTO
▪ CAPÍTULO II – LICENÇAS EM GERAL
▪ CAPÍTULO III – LICENÇA PARA EDIFICAR
▪ CAPÍTULO IV – HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL
▪ CAPÍTULO V – LICENÇA PARA REFORMAS
▪ CAPÍTULO VI – LICENÇA PARA DEMOLIÇÕES
▪ CAPÍTULO VII – ALVARÁS
▪ CAPÍTULO VIII – ALTERAÇÕES EM PROJETOS
▪ CAPÍTULO IX – SUBSTITUIÇÕES DE LICENÇA
o TÍTULO B – DO ANDAMENTO DAS OBRAS
▪ CAPÍTULO I – COMUNICAÇÕES SOBRE A OBRA
▪ CAPÍTULO II – AUTOS DE CONCLUSÃO
o TÍTULO C – DESABAMENTOS
o TÍTULO D – DOS PROFISSIONAIS
o TÍTULO E – DA FISCALIZAÇÃO
PARTE F – DISPOSIÇÕES DIVERSAS
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•

o TÍTULO A – CONSTRUÇÕES EXISTENTES EM DESACORDO
▪ CAPÍTULO I – REPAROS
▪ CAPÍTULO II – REFORMAS
▪ CAPÍTULO III – RECONSTRUÇÕES
▪ CAPÍTULO IV – SEGURANÇA DE USO DAS EDIFICAÇÕES
o TÍTULO B – PROVIDÊNCIAS GERAIS
PARTE G – DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

Segue transcrição da lei das partes relacionadas com o conforto ambiental:
Capítulo I
AFASTAMENTOS E FACHADAS
SEÇÃO A
IMPLANTAÇÃO
Art. 4º Estas normas regulam a adequada implantação do edifício no lote visando a
favorecer a estética urbana e assegurar a insolação, iluminação e a ventilação dos
logradouros, dos compartimentos da própria edificação e dos imóveis vizinhos.
Art. 5º As edificações são classificadas em:
I - Edificações de mais de dois andares, ou que, não ultrapassando dois andares, tenham
altura (H) superior a 12,00m;
II - Edificações de dois andares no máximo e que não ultrapassem a altura (H) de 12,00m.
Art. 6º As edificações de que trata o item I do artigo 5º deverão atender às seguintes
exigências:
I - Contornando toda a edificação deverá haver, no plano horizontal, uma faixa livre cujo
perímetro externo manterá sempre um afastamento (A1) da edificação, correspondente, pelo
menos, a um sétimo da sua altura (H), menos 3,00m, observado o mínimo de 3,00m

(A1>H-3>3,00m)
-------------7
II - A faixa livre de cada edificação não poderá ultrapassar as divisas do lote, nem interferir
com as faixas de outros edifícios do mesmo imóvel, excluídas as do item II do artigo 5º;
III - A faixa deverá ser livre e desembaraçada em toda a altura da edificação, a partir do
pavimento mais baixo, admitidas as exceções previstas no item I do parágrafo 2º do artigo
5º;
IV - Nenhuma fachada da edificação poderá apresentar extensão horizontal (L1), medida
nos pontos mais extremos, superior a dez vezes o menor afastamento verificado entre a
edificação e as divisas;
V - No caso de mais de uma edificação no mesmo imóvel, cada edificação também não
poderá ter fachadas com extensão horizontal (L1) superior a cinco vezes a menor distância
verificada entre a edificação e as demais do imóvel, excluídas as do item II do artigo 5º;
VI - A restrição do item anterior não prevalecerá para a edificação que tiver fachadas com
extensão horizontal (L1) até dez vezes, no máximo, o afastamento mínimo obrigatório (A1)
de que trata o item I deste artigo, mantido porém o disposto no item II.
Parágrafo Único - A altura (H), mencionada nos itens deste artigo, será a medida, em
metros, tomada sempre entre o piso do andar mais baixo e o teto do andar mais alto da
edificação, ainda que esta apresente andares escalonados, e qualquer que seja a sua
posição em relação ao nível de logradouro. No cálculo serão:
a) permitidas as exclusões previstas nos itens I e II do parágrafo 2º do artigo 5º;
b) consideradas obrigatoriamente as espessuras reais dos pavimentos.
Art. 7º Os afastamentos mínimos (A1) previstos no artigo anterior serão sempre contados a
partir dos alinhamentos e das divisas do lote, não sendo considerados os espaços dos
logradouros (praças, ruas, viêlas, travessas ou outras vias) limítrofes do lote, nem os recuos
das edificações de lotes vizinhos.
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Parágrafo Único - A altura (H), mencionada nos itens deste artigo, será a medida, em
metros, tomada sempre entre o piso do andar mais baixo e o teto do andar mais alto da
edificação, ainda que esta apresente andares escalonados, e qualquer que seja a sua
posição em relação ao nível do logradouro. No cálculo serão:
a) permitidas as exclusões previstas nos itens I e II do parágrafo 2º do artigo 5º;
b) consideradas obrigatoriamente as espessuras reais dos pavimentos.
Art. 7º Os afastamentos mínimos (A1) previstos no artigo anterior serão sempre contados a
partir dos alinhamentos e das divisas do lote, não sendo considerados os espaços dos
logradouros (praças, ruas, vielas, travessas ou outras vias) limítrofes do lote, nem os recuos
das edificações de lotes vizinhos.
Parágrafo Único - As disposições do artigo 6º serão também aplicadas aos blocos
sobrelevados de uma mesma edificação.
Art. 8º Os alinhamentos dos logradouros são considerados divisas do lote, para efeito da
aplicação deste título.
Art. 9º Nas zonas em que a legislação de parcelamento, uso e ocupação do solo admitir
edificações nos alinhamentos ou nos alinhamentos e nas divisas do lote, a faixa livre (A1) e
extensão máxima (L1) de que trata o artigo 6º sofrerão os ajustamentos seguintes:
a) se os dois primeiros andares da edificação tiverem altura (H) não superior a 12,00m,
serão obrigatórias a começar do terceiro andar, inclusive;
b) em caso contrário, serão obrigatórias a começar da altura (H) de 12,00m, que será
contada do piso do andar mais baixo, qualquer que seja a posição da edificação do prédio
em relação ao nível do logradouro, permitidas as exclusões previstas nos itens I e II do
parágrafo 2º do artigo 5º.
Parágrafo Único - A altura dos andares dispensados da faixa livre (A1) e extensão máxima
(L1) será, porém, incluída no cálculo da altura (H) da edificação, de que trata o parágrafo
único do artigo 6º.
Art. 10 - As edificações de que trata o item II do artigo 5º não estão obrigadas a ter a faixa
livre (A1) e extensão máxima (L1) previstas no artigo 6º.
Art. 11 - Em qualquer hipótese de mais de uma edificação no mesmo lote ou de blocos
sobrelevados de uma mesma edificação, será observado, entre eles, a distância mínima de
1,50m.
Art. 12 - O disposto nos artigos 6º, 10 e 11 não dispensa maiores recuos de frente ou de
divisas laterais e de fundo do lote, impostos à edificação pela legislação de parcelamento,
uso e ocupação do solo.
Art. 13 - As aberturas dos compartimentos dando para espaços descobertos externos,
internos ou "poços" que fiquem voltadas para as divisas do imóvel, não poderão ter qualquer
de seus pontos a menos de 1,50m dessas divisas.
Capítulo II
ESCADAS E SEGURANÇA
SEÇÃO D
ESCADAS DE SEGURANÇA
Art. 34 - Considera-se escada de segurança a escada a prova de fogo e fumaça, dotada de
antecâmara ventilada, que observe as exigências desta seção.
§ 6º Qualquer abertura para o exterior ficará afastada no mínimo 5,00m, medidos no plano
horizontal, de outras aberturas da própria edificação ou de edificações vizinhas, devendo
estar protegida por trecho de parede cega, com resistência ao fogo de 4 horas, no mínimo.
§ 7º A iluminação natural, obrigatória para as escadas, poderá ser obtida por abertura sem o
afastamento mínimo exigido no parágrafo anterior, desde que:
I - Provida de caixilho fixo guarnecido por vidro, executado com material de resistência ao
fogo de 1 hora, no mínimo.
II - Tenha área de 0,50m² no máximo.
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§ 8º Poderá também ser utilizado caixilho de abrir, em lugar de fixo, desde que apresente os
mesmos requisitos e seja provido de fecho, acionado por chave ou ferramenta especial.
§ 9º A iluminação natural poderá ser substituída por luz artificial que apresente nível de
aclaramento correspondente a 80 lux e esteja conjugada com iluminação de emergência na
forma estipulada no § 3º do artigo 113.
Art. 35 - A escada de segurança terá acesso somente através de ante-câmara, que poderá
ser constituída por balcão, terraço ou vestíbulo.
§ 4º O vestíbulo terá ventilação direta, por meio de janela para o exterior ou abertura para
poço com os requisitos seguintes:
I - A janela ou a abertura para o poço de ventilação deverão estar situadas próximas ao teto
da antecâmara e proporcionar ventilação permanente através da área efetiva mínima de
0,70m², com uma das dimensões não inferior a 1,00m. Será provida de venezianas com
palhetas inclinadas no sentido da saída de eventuais gases ou fumaças ou dotada de outro
dispositivo equivalente;
II - O poço de ventilação deverá:
a) ter seção transversal constante correspondente a 3dm² por metro de altura (H), devendo,
em qualquer
caso, ser capaz de conter um círculo de diâmetro mínimo de 0,70m e ter área mínima de
1,00m²;
b) elevar-se 1,00m acima da cobertura da edificação, podendo ser protegido nessa parte, e
terá em duas faces opostas, pelo menos, venezianas ou outro dispositivo para ventilação
permanente, com a área efetiva mínima de 1,00m²;
c) não ser utilizado para passagem ou instalação de equipamentos, canalizações ou fiação;
d) ter somente aberturas para as antecâmaras a que serve;
e) ter as paredes com resistência ao fogo de 2 horas, no mínimo.
§ 5º As dimensões do poço de ventilação poderão ser reduzidas, desde que justificadas pelo
uso de ventilação forçada artificial, alimentada por sistema de energia com funcionamento
garantido mesmo em caso de emergência, devidamente comprovado.
§ 6º A proteção das escadas poderá também ser assegurada pela sua pressurização por
insuflação de ar por equipamento alimentado por sistema de energia, com funcionamento
garantido, mesmo em caso de emergência, tudo devidamente comprovado.
§ 7º As antecâmaras somente poderão ter aberturas para o exterior que apresentem o
afastamento e a proteção descritas no § 6º do artigo 34.
§ 8º Para iluminação natural indireta da antecâmara ou da escada, admitir-se-á uma
abertura entre estas com os mesmos requisitos indicados no item I deste artigo, e dimensão
máxima correspondente à metade da fixada no item II do § 7º do artigo 34.
Capítulo III
CLASSIFICAÇÃO E DIVISÕES DOS COMPARTIMENTOS
SEÇÃO A
CLASSIFICAÇÃO
Art. 49 - Os compartimentos das edificações, conforme sua destinação, assim se
classificam:
I - De permanência prolongada;
II - De permanência transitória;
III - Especiais;
IV - Sem permanência.
Art. 50 - Compartimento de permanência prolongada são aqueles que poderão ser
utilizados, para uma, pelo menos, das funções ou atividades seguintes:
I - Dormir ou repousar;
II - Estar ou lazer;
III - Trabalhar, ensinar ou estudar;
IV - Preparo e consumação de alimentos;
V - Tratamento ou recuperação;
VI - Reunir ou recrear.
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Parágrafo Único - Consideram-se compartimentos de permanência prolongada, entre outros
com destinações similares, os seguintes:
I - Dormitórios, quartos e salas em geral;
II - Lojas, escritórios, oficinas e indústrias;
III - Salas de aula, estudo ou aprendizado e laboratórios didácos;
IV - Salas de leitura e biblioteca;
V - Enfermarias e ambulatórios;
VI - Copas e cozinhas;
VII - Refeitórios, bares e restaurantes;
VIII - Locais de reunião e salão de festas;
IX - Locais fechados para prática de esporte ou ginástica.
Art. 51 - Compartimentos de permanência transitória são aqueles que poderão ser
utilizados, para uma, pelo menos, das funções ou atividades seguintes:
I - Circulação e acesso de pessoas;
II - Higiene e pessoal;
III - Depósito para guarda de materiais, utensílios ou peças sem a possibilidade de qualquer
atividade no local;
IV - Troca e guarda de roupas;
V - Lavagem de roupa e serviços de limpeza.
§ 1º Consideram-se compartimentos de permanência transitória, entre outros com
destinações similares, os seguintes:
I - Escadas e seus patamares (caixa de escada) e as rampas e seus patamares, bem como
as respectivas antecâmaras;
II - Patamares de elevadores;
III - Corredores e passagens;
IV - Átrios e vestíbulos;
V - Banheiros, lavabos e instalações sanitárias;
VI - Depósitos, despejos, rouparias, adegas;
VII - Vestiários e camarins de uso coletivo;
VIII - Lavanderia, despejos e áreas de serviço.
§ 2º Se o compartimento comportar também uma das funções ou atividades mencionadas
no artigo 50, será classificado como de permanência prolongada.
Art. 52 - Compartimentos especiais são aqueles que, embora podendo comportar as
funções ou atividades relacionadas nos artigos 50 e 51, apresentam características e
condições adequadas à sua destinação especial.
Parágrafo Único - Consideram-se compartimentos especiais, entre outros com destinações
similares, os seguintes:
I - Auditórios e anfiteatros;
II - Cinema, teatros e salas de espetáculos;
III - Museus e galerias de arte;
IV - Estúdios de gravação, rádio e televisão;
V - Laboratórios fotográficos, cinematográficos e de som;
VI - Centros cirúrgicos e salas de raios-X;
VII - Salas de computadores, transformadores e telefonia;
VIII - Locais para duchas e saunas;
IX - Garagens.
Art. 53 - Compartimentos sem permanência são aqueles que não comportam permanência
humana ou habitabilidade, assim perfeitamente caracterizados no projeto.
Art. 54 - Compartimentos para outras destinações ou denominações não indicadas nos
artigos precedentes desta seção, ou que apresentem peculiaridades especiais, serão
classificados com base nos critérios fixados nos referidos artigos, tendo em vista as
exigências de higiene, salubridade e conforto correspondentes à função ou atividade.

Capítulo IV
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INSOLAÇÃO, ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO DOS COMPARTIMENTOS
SEÇÃO A
ABERTURAS DIRETAS PARA O EXTERIOR
Art. 60 - Para o efeito de insolação, iluminação e ventilação, todo compartimento deverá
dispor de abertura direta para logradouro, espaço externo, espaço interno ou espaçocorredor.
§ 1º A abertura poderá ser, ou não, em plano vertical e estar situada a qualquer altura acima
do piso do compartimento.
§ 2º O espaço deverá ser a céu aberto, livre e desembaraçado de qualquer tipo de
construção até o nível inferior da abertura.
§ 3º Não serão consideradas para efeito de insolação, iluminação e ventilação de
dormitórios, as aberturas voltadas para o Sul, cujos planos façam ângulo menor do que 30º
com a direção Leste-Oeste.
Art. 61 - Serão consideradas suficientes para a insolação, iluminação e ventilação dos
compartimentos em geral, as aberturas voltadas para as faixas livres previstas no artigo 6º
que apresentem mais os requisitos seguintes;
I - A faixa livre, na frente da abertura, seja devidamente alargada, de forma que a linha do
perímetro externo desta faixa livre de maior amplitude, mantenha, no plano horizontal, de
qualquer ponto da abertura, o afastamento mínimo (A2) correspondente à quarta parte da
altura (H) menos três metros;
II - A linha do perímetro externo da faixa livre ampliada (A2) não poderá ultrapassar as
divisas do lote, nem interferir com as faixas livres (A1) de outras edificações do mesmo
imóvel. Poderá, porém, ser conjugada com as faixas livres ampliadas (A2) decorrentes de
outras aberturas pertencentes à mesma edificação ou a outras edificações do mesmo
imóvel.
Art. 62 - Terão também insolação, iluminação e ventilação suficientes, os compartimentos
com aberturas voltadas para espaços internos, isto é, para outras áreas livres de edificação,
com formato, dimensão e posição tais que demonstrem que será banhado pelo sol durante
uma hora, no mínimo, o plano horizontal do espaço interno, situado a um metro, no máximo,
acima do nível do piso do compartimento mais baixo da edificação, a ser insolado. A
demonstração, mediante o emprego do diagrama de sombra, tomará por base:
a) a altura do sol, das 10 às 14 horas do dia mais curto do ano (solstício de inverno);
b) a altura (Hi) da parede mais alta da edificação que forme o espaço interno, medida a
partir do mencionado plano horizontal, não sendo considerados os escalonamentos dos
andares.
Parágrafo Único - O espaço interno deverá:
a) ter o seu piso situado, no máximo, no mesmo nível do plano horizontal mencionado neste
artigo;
b) ter conformação que seja capaz de conter, no referido plano horizontal ou em outra
qualquer seção acima desse plano, um círculo de diâmetro com um mínimo de 3,00m, mas
igual ou superior a Hi/3 onde Hi é a maior altura das paredes da edificação que contornam o
espaço interno.
Art. 63 - Para compartimentos das edificações previstas no item II do artigo 5º, ou
localizados nos dois primeiros andares que não ultrapassem a altura (H) de 12,00m de
edificações de maior altura, conforme previsto no artigo 9º, a insolação, iluminação e
ventilação poderão ser, também, proporcionadas por aberturas que comuniquem
diretamente para:
I - Espaços constituídos pelos recuos dos alinhamentos;
II - Espaços internos circunscritos pelas paredes da edificação, ou pelas paredes da
edificação e a divisa ou divisas do lote, desde que:
a) apresentem área mínima de:
1 - 8,00m², nas edificações residenciais geminadas, projetadas em lotes com 3,40m de
frente;
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2 - 10,00m², nas edificações residenciais isoladas ou geminadas, projetadas com três
pavimentos, no máximo;
3 - 15,00 m², nas demais edificações. (Redação dada pela Lei nº 8881/1979)
b) tenham conformação tal que, em qualquer secção horizontal correspondente à área
mínima exigida, possa ser inscrito um círculo de diâmetro igual ou superior a:
1 - 2,00m, nas edificações residenciais isoladas ou geminadas, projetadas com três
pavimentos, no máximo;
2 - 2,50m, nas demais edificações. (Redação dada pela Lei nº 8881/1979)
III - Espaços - corredores, desde que:
a) sejam formados pelo afastamento da edificação, ao longo de uma ou mais divisas do lote,
de 1,50m, no mínimo, e tenham sempre nas duas extremidades quaisquer dos espaços
previstos nos artigos 61, 62 ou nos itens I e II deste artigo ou, ainda, logradouros públicos;
b) sejam formados por afastamento contínuo da edificação, ao longo de todas as divisas do
lote, excluídos os alinhamentos, na dimensão correspondente, pelo menos, a um quarto da
altura (H) da edificação, sendo a mínima de 1,50m. Com relação aos alinhamentos, o
afastamento da edificação será determinado pela legislação própria;
c) a extensão (L2) da face da edificação ao longo do corredor será limitada, conforme a
expressão seguinte:
L2 < 20R,
onde R é o menor afastamento da divisa, cujo mínimo é 1,50m.
Art. 64 - A altura (H) da edificação, que terá, no máximo, 12,00m, será tomada sempre entre
o piso do andar mais baixo e o teto do andar mais alto da edificação, ainda que esta
apresente andares escalonados e qualquer que seja a sua posição em relação ao nível do
logradouro, ressalvado o disposto nos itens I e II do § 2º do artigo 5º.
Art. 65 - Os compartimentos de permanência transitória referidos no artigo 51 não estão
obrigados a possuir ventilação conforme as disposições dos artigos 61, 62 e 63. Poderão
apresentar abertura direta para as faixas livres (A1) de que trata o artigo 6º ou para poços
descobertos, com as dimensões seguintes:
I - Tenham área mínima de 4,00m² e a menor dimensão de 1,50m, quando a maior altura
(Hi) das paredes da edificação que contornam o poço não ultrapassar de 10,00m;
II - Tenham um acréscimo de 0,40m² por metro, ou fração, da altura (Hi) excedente de
10,00m, mantendo entre os lados de sua seção transversal a relação mínima de 2:3.
Art. 66 - Os espaços internos ou poços não dispensam a integral observância dos
afastamentos e recuos exigidos para as edificações na Seção A do Capítulo I. Esses
afastamentos e recuos, quando estiverem contíguos a espaços internos ou poços, de forma
a constituírem um só espaço aberto no lote, poderão ser incluídos na demonstração de que
trata o artigo 62.
Art. 67 - Nas reentrâncias da edificação, voltadas para logradouros ou para espaços
externos (artigo 61 e item I do artigo 63), internos (artigo 62 e item II do artigo 63),
corredores (item III do artigo 63) ou para os poços (artigo 65), as aberturas somente
poderão ser utilizadas para proporcionar insolação, iluminação e ventilação dos
compartimentos quando a reentrância tiver largura igual ou superior a uma vez e meia a
profundidade. A largura será a medida dos pontos extremos da reta que limita a reentrância
com os mencionados espaços; a profundidade será a medida da perpendicular traçada a
partir do ponto mais interior da reentrância até a referida reta da largura.
§ 1º As reentrâncias que não satisfizerem às exigências deste artigo somente poderão ser
consideradas para insolação, iluminação e ventilação dos compartimentos, se tiverem
condições de espaços internos, que atendam ao disposto nos artigos 62, 63 ou 65,
conforme o caso.
§ 2º Se a abertura do compartimento de permanência prolongada estiver voltada para a
faixa A1 que seja contígua à faixa A2, a profundidade da reentrância, a partir da faixa A2,
poderá ser, no máximo, a sua largura.
Art. 68 - Os compartimentos destinados ao preparo de alimentos, tais como as copas e
cozinhas (item VI do parágrafo único do artigo 50), não estão obrigados a ter abertura
atendendo às condições do artigo 61. A abertura deverá, porém, estar voltada, pelo menos,
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para a faixa livre (A1) de que trata o artigo 6º ou para o espaço interno mencionado no artigo
62, ressalvada, ainda, a hipótese prevista no artigo 63.
SEÇÃO B
VENTILAÇÃO INDIRETA, POR CHAMINÉ OU ESPECIAL
Art. 69 - Os compartimentos de permanência transitória, referidos no artigo 51, ficam
dispensados do disposto no artigo 65, se forem dotados de iluminação artificial e ventilação
indireta ou ventilação por chaminé ou, ainda, de ventilação especial, de acordo com os
seguintes requisitos:
I - Ventilação indireta, obtida por abertura próxima ao teto do compartimento e que se
comunica, através de compartimento contíguo, com espaço externo, interno ou corredor ou,
ainda, com logradouro, desde que:
a) a abertura tenha área mínima de 0,40m² e a menor dimensão não seja inferior a 0,20m;
a) a abertura tenha área mínima de 0,25m² e a menor dimensão não seja inferior a 0,15m;
(Redação dada pela Lei nº 8881/1979)
b) a comunicação através do compartimento contíguo tenha seção transversal com área
mínima de 0,40m² e a menor dimensão não seja inferior a 0,40m e tenha comprimento até o
exterior de 4,00m, no máximo;
b) a comunicação através do compartimento contíguo tenha secção transversal com área
mínima de 0,25m² e a menor dimensão não seja inferior a 0,25m e tenha comprimento até o
exterior de 5,00m, no máximo;
(Redação dada pela Lei nº 8881/1979)
II - Ventilação obtida por chaminé de tiragem, desde que:
a) a chaminé ultrapasse, pelo menos, em 1,00m o ponto mais alto da cobertura da parte da
edificação onde esteja situada;
b) a altura da chaminé seja medida, em metros, desde a base (letra "d") até o seu término
(letra "a");
c) a seção transversal deverá ser capaz de conter um círculo de 0,60m de diâmetro e ter a
área mínima correspondente a 6 dm² por metro de altura (H);
d) a chaminé tenha na base um dos requisitos seguintes:
1 - comunicação com o exterior, diretamente por meio de duetos, com seção transversal,
cujas dimensões não sejam inferiores à metade das exigências para a chaminé, com
dispositivo para regular a entrada do ar;
2 - abertura, com dimensões não inferiores à metade das exigidas para a seção transversal
da chaminé, abrindo diretamente para andar aberto em pilotis ou para logradouro ou espaço
externo, interno ou corredor;
3 - abertura, com dimensões não inferiores à metade das exigidas para a seção transversal
da chaminé, comunicando-se, através do compartimento contíguo, para logradouro ou
espaço externo, interno ou corredor, com comprimento não superior a 5,00m;
e) abertura entre o compartimento e a chaminé tenha área mínima de 0,40m² e a menor
dimensão não seja inferior a 0,20m;
III - Ventilação especial, obtida por renovação ou condicionamento de ar, mediante
equipamento adequado que proporcione, pelo menos, uma renovação do volume de ar do
compartimento, por hora ou sistema equivalente.
Parágrafo Único - A abertura para ventilação entre o compartimento e a comunicação com o
exterior (item I) ou com a chaminé (item II) não poderá ser inferior à 6/100 da área do
compartimento.
Art. 70 - O disposto no artigo anterior não se aplica aos compartimentos de permanência
transitória, referidos nos itens I e II do § 1º do artigo 51, que forem de uso comum ou
coletivo, os quais deverão dispor de iluminação e ventilação, pelo menos, na forma do
disposto no artigo 65 ou no 68 ou conforme as disposições dos parágrafos 6º, 7º, 8º e 9º do
artigo 34.
Parágrafo Único - A ventilação dos vestíbulos de acesso a elevadores, em edifícios para
apartamentos, poderá ser efetuada através dos respectivos poços, por meio de aberturas
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gradeadas, localizadas nas portas ou entre estas e o teto do compartimento, desde que os
vestíbulos tenham área máxima de 12,00m². A área
total destas aberturas deverá corresponder, no mínimo, a 1/300 da área do compartimento.
(Redação acrescida pela Lei nº 8881/1979)
Art. 71 - As dimensões mínimas exigidas para a abertura ou para a seção transversal, de
que tratam o item II do artigo 65 e a letra "c" do item II do artigo 69, prevalecem apenas para
o tamanho correspondente à área mínima obrigatória em função da altura (H). A abertura e
a seção transversal poderão ter lados de dimensões superiores ao mínimo exigido, desde
que constituam área acima da mínima obrigatória.
Art. 72 - No cálculo da altura da edificação (H) ou átura da maior parede (Hi) serão sempre
consideradas espessuras efetivas dos pavimentos com os pisos acabados.
Art. 73 - Os compartimentos especiais (argo 52) e outros que, pelas suas características e
condições vinculadas à destinação, não apresentem aberturas diretas para o exterior ou
tenham excessiva profundidade em relação às aberturas, ficam dispensados das exigências
dos artigos 60, 75 e 76. Esses compartimentos deverão porém apresentar, conforme a
função ou atividade neles exercidas, condições adequadas segundo as normas técnicas
oficiais de iluminação e ventilação por meios especiais, bem como, se for o caso, controle
satisfatório de temperatura e de grau de umidade do ar.
Parágrafo Único - A mesma solução poderá ser estendida a outros compartimentos de
permanência prolongada que, integrando conjunto que justifique o tratamento excepcional,
tenham comprovadamente asseguradas condições de higiene, conforto e salubridade acima
do padrão normal.
Art. 74 - Aos compartimentos sem permanência (artigo 53) será facultado disporem apenas
de ventilação, que poderá ser assegurada pela abertura de comunicação com outro
compartimento de permanência prolongada ou transitória.
SEÇÃO C
RELAÇÃO PISO-ABERTURAS
Art. 75 - Os compartimentos de permanência prolongada, para serem suficientemente
iluminados e ventilados, deverão satisfazer às duas condições seguintes:
I - Ter profundidade inferior ou igual a 3 vezes o seu pé direito, sendo a profundidade
contada a começar da abertura iluminante ou da projeção da cobertura ou saliência do
pavimento superior;
II - Ter profundidade inferior ou igual a 3 vezes a sua largura, sendo a profundidade contada
a começar da abertura iluminante ou do avanço das paredes laterais do compartimento.
Art. 76 - As aberturas para iluminação e ventilação dos compartimentos de permanência
prolongada e dos de transitória deverão apresentar as seguintes condições mínimas:
I - Área correspondente a 1/7 da área do compartimento, se este for de permanência
prolongada, e a 1/10 da área do compartimento, se for de permanência transitória;
II - Em qualquer caso, não terão áreas inferiores a 0,70 metros quadrados e 0,30 metros
quadrados, para compartimentos de permanência, respectivamente, prolongada e
transitória;
III - Metade, no mínimo, da área exigida para a abertura deverá permitir a ventilação;
IV - A distância entre a face inferior da verga da abertura e o piso não poderá ser inferior a
1,80m. (Revogado pela Lei nº 8881/1979)
Parágrafo Único - Nos, compartimentos ulizados, parcial ou totalmente, para dormitório,
repouso ou funções similares (item I do argo 50), as aberturas deverão ser dotadas de
dispositivos que permitam simultaneamente o escurecimento e a ventilação do ambiente.
Art. 77 - Os pórticos, alpendres, terraços cobertos, marquises, saliências ou quaisquer
outras coberturas, que se situarem externamente sobre as aberturas destinadas à
iluminação ou ventilação dos compartimentos, serão consideradas no cálculo dos limites
fixados nos artigos 75 e 76. Nesse caso, as condições mínimas exigidas para as aberturas
deverão também ser observadas na face externa, após a cobertura junto aos espaços
externos, internos, corredores ou poços.
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SEÇÃO D
SUBDIVISÃO DOS COMPARTIMENTOS
Art. 78 - É facultada a subdivisão de compartimentos em ambiente, desde que cada um
destes ofereça, proporcionalmente, condições mínimas de iluminação, ventilação e
dimensionamento.
Parágrafo Único - Se a cozinha ou local de preparo de alimentos não estiver em
compartimentos próprios, mas constituírem simples ambientes de compartimento de
permanência prolongada com outra destinação, deverão ter ventilação própria assegurada
por meios especiais conforme previsto no item III do artigo 69.
Parágrafo Único - Se a cozinha ou o local para preparo de alimentos não estiverem
compartimento próprio, mas constituir simples ambiente de compartimento de permanência
prolongada ou transitória, com outra destinação, deverá ter ventilação própria assegurada
por meios especiais, de acordo com o disposto no item III do artigo 69. Este ambiente não
poderá ter área inferior a 3,00m². (Redação dada pela Lei nº 8881/1979)
Art. 79 - São permitidas jiraus na subdivisão vertical de ambientes, desde que obedecido o
disposto no artigo anterior e satisfeitos os seguintes requisitos:
I - Da subdivisão não deverá resultar pé direito inferior a 2,30m;
II - A área do jirau não deverá ultrapassar de um terço (1/3) a área do compartimento,
ficando a parte restante livre e desimpedida em toda a altura;
III - A escada de acesso poderá ser do tipo caracol ou marinheiro, com largura de 0,80m, no
mínimo;
IV - A face do jirau, aberta para a parte restante do compartimento, será protegida por
guarda-corpo com altura de 0,90m, no mínimo;
V - O pavimento do jirau poderá ser de madeira ou material de resistência superior.
Capítulo V
CONFORTO E HIGIENE DOS COMPARTIMENTOS
Art. 80 - Os compartimentos e ambientes deverão proporcionar conforto térmico e proteção
contra a umidade, obtidos pela adequada utilização e dimensionamento dos materiais
constitutivos das paredes, cobertura, pavimento e aberturas, bem como das instalações e
equipamentos, conforme fixado nos Capítulos VI e VII do Título A da Parte A e nas normas
técnicas oficiais.
Parágrafo Único - As partes construtivas do compartimento, que estiverem em contato direto
com o solo, deverão ser impermeabilizadas.
Art. 81 - Os compartimentos e ambientes deverão proporcionar conforto acústico, mediante
isolamento e condicionamento, obtidos pela sua adequada utilização e dimensionamento e
emprego dos materiais constitutivos das paredes, cobertura, pavimento e abertura, bem
como das instalações e equipamentos conforme fixado nos Capítulos VI e VII do Título A da
Parte A e nas normas técnicas oficiais.
Art. 82 - Os compartimentos ou ambientes deverão observar, ainda, os requisitos seguintes:
I - Os destinados a preparo de alimentos, higiene pessoal e usos especiais, tais como
cozinhas, banheiros, lavabos, instalações sanitárias, lavanderias, áreas de serviço, duchas e
saunas, garagens e outros que necessitam de maior limpeza e lavagens, apresentarão o
piso do pavimento e as paredes, pilares ou colunas até a altura de 2,00m, no mínimo,
revestidos de material durável, liso, impermeável e resistente a frequentes lavagens;
I - Os destinados a preparo de alimentos, higiene pessoal, e usos especiais, tais como
cozinhas, banheiros, lavabos, instalações sanitárias, lavanderias, áreas de serviço, saunas,
garagens e outros, que necessitem de maior limpeza e lavagens, apresentarão o piso do
pavimento e as paredes, pilares ou colunas até a altura de 1,20m, no mínimo, revestidos de
material durável, liso, impermeável e resistente a frequentes lavagens. Os espaços
destinados a instalação de chuveiros e duchas deverão apresentar o mesmo tipo de
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revestimento estabelecido neste item, até a altura de 2,00m no mínimo. (Redação dada pela
Lei nº 8881/1979)
II - Os destinados à consumação de alimentos, tratamento e recuperação, depósito de
materiais, utensílios e peças, troca de roupa, lavagem e usos especiais, tais como de roupas
e serviços de limpeza, copas, refeitórios, bares, restaurantes, enfermarias, ambulatórios,
depósitos, adegas, vestiários, camarins, lavanderias, despejos, áreas de serviços, terraços,
laboratórios, salas de raios X, escadas e rampas e respectivos patamares de uso comum ou
coletivo, e outros que estiverem sujeitos a lavagens, apresentarão, pelo menos, o piso do
pavimento revestido de material durável, liso, impermeável e resistente a frequentes
lavagens;
III - Os destinados a funções ou serviços relacionados com casos especiais de alimentação
ou saúde apresentarão, além do disposto no item I deste artigo:
a) as paredes, pilares ou colunas revestidas, até o teto, de material durável, liso e semiimpermeável, e os cantos entre as paredes, bem como entre estas os pilares ou colunas
e o teto, com formato arredondado e também revestidos de material com os requisitos
mencionados;
b) as aberturas externas providas de tela para proteção contra a entrada de insetos.
Capítulo VI
DOS MATERIAIS E ELEMENTOS CONSTRUTIVOS
SEÇÃO A
REGRAS GERAIS
Art. 83 - A estabilidade, segurança, higiene, salubridade, conforto térmico e acústico da
edificação deverão ser assegurados pelo conveniente emprego, dimensionamento e
aplicação dos materiais e elementos construtivos conforme exigido neste Código e nas
normas técnicas oficiais.
Parágrafo Único - A Prefeitura poderá impedir o emprego de material, instalação ou
equipamento considerados inadequados ou com defeitos que possam comprometer as
condições mencionadas neste artigo.
Art. 84 - Neste capítulo são indicados os elementos construtivos essenciais da edificação,
usualmente empregados.
SEÇÃO B
INDICES TÉCNICOS
Art. 89 - Serão consideradas as seguintes características técnicas dos elementos
construtivos, conforme a qualidade e quantidade dos materiais, a integração dos seus
componentes, bem como as condições de sua utilização:
I - Resistência ao fogo - avaliada pelo tempo que o elemento construtivo, quando exposto ao
fogo, pode resistir sem se inflamar ou expelir gases combustíveis, sem perder a coesão ou
forma, nem deixar passar para a face oposta elevação de temperatura superior à pré-fixada;
II - Isolamento térmico - avaliado de modo inversamento proporcional à condutibilidade
calorífica (transmissão de calor) do elemento construtivo;
III - Isolamento acústico - avaliado pela capacidade do elemento construtivo de atenuar ou
reduzir a transmissão de ruídos;
IV - Condicionamento acústico - avaliado pela capacidade do elemento construtivo de
absorver os ruídos, com base no tempo de reverberação;
V - Resistência - avaliada pelo comportamento do elemento construtivo submetido a
compressão, flexão e choque;
VI - Impermeabialidade - avaliada de forma inversamente proporcional à quantidade de água
absorvida pelo elemento construtivo após determinado tempo de exposição a esse líquido.
Parágrafo Único - Cada material ou elemento construtivo será considerado nas condições
de utilização e o seu desempenho avaliado em ensaios fixados pelas normas oficiais.
Art. 90 - O disposto neste capítulo não dispensa a observância de normas técnicas sobre
materiais e técnicas construtivas.
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SEÇÃO E
PAREDES
Art. 93 - As paredes externas, bem como todas que separem unidades autônomas de uma
edificação, ainda que não acompanhem sua estrutura, deverão obrigatoriamente observar,
no mínimo, as normas técnicas oficiais relativas à resistência ao fogo, isolamento térmico,
isolamento e condicionamento acústico, resistência e impermeabilidade, correspondentes a
uma parede de alvenaria de tijolos comuns de barro maciço, revestida com argamassa de
cal e areia, com espessura acabada de 0,25m.
§ 1º Deverá ser impermeabilizada a parede que estiver lateralmente em contato direto com o
solo, bem como as partes que ficarem enterradas. Se o terreno apresentar alto grau de
unidade, deverá ser convenientemente drenado.
§ 2º As paredes externas livremente voltadas para direção situada entre os rumos de 45º
S.E. à 45º S.O., deverão ter seu paramento externo convenientemente impermeabilizado.
SEÇÃO F
COBERTURA
Art. 95 - A cobertura das edificações, seja de telhado apoiado em estrutura, telhas autosustentáveis ou laje de concreto, deverá obrigatoriamente observar, no mínimo, as normas
técnicas oficiais, no que diz respeito à resistência ao fogo, isolamento térmico, isolamento e
condicionamento acústico, resistência e impermeabilidade, devendo ser de material
imputrecível e resistente à ação dos agentes atmosféricos e à corrosão, correspondentes
aos do telhado de telhas de barro sustentadas por armação de madeira, na inclinação
adequada e com forro de estuque.
Parágrafo Único - Nas coberturas que disponham de forro, poderá ser considerada a
contribuição do material deste e da camada de ar interposta entre o teto e a cobertura no
cálculo de isolamento térmico e acústico bem como do condicionamento acústico. Se a
cobertura para compartimento de permanência prolongada (artigo 50) ou especial (artigo 52)
não apresentar forro e desvão ventilado, deverá ser justificada a proteção do seu interior
contra a irradiação do calor solar.
Art. 96 - As coberturas das edificações, com exceção das referidas no parágrafo único do
artigo 25, além de atenderem aos requisitos do artigo anterior, deverão ser de material
resistente ao fogo de 2 horas, no mínimo, de acordo com as normas técnicas oficiais.
SEÇÃO G
PAVIMENTOS
Art. 97 - Os pavimentos que separam verticalmente os andares de uma edificação, ainda
que não sejam estruturais, deverão obrigatoriamente observar os índices técnicos de
residência ao fogo, isolamento térmico, isolamento e condicionamento acústico, resistência
e impermeabilidade correspondentes aos de um pavimento de laje de concreto armado, com
espessura final de 0,10m, acabada na face superior com piso de tacos de madeira e
revestimento, na face inferior, com argamassa de cal e areia.
SEÇÃO H
PORTAS E JANELAS
Art. 99 - As aberturas dos compartimentos, de acordo com sua destinação, serão providas
de portas ou janelas que deverão obrigatoriamente satisfazer, no mínimo as normas
técnicas oficiais, no que diz respeito à resistência ao fogo, nos casos exigidos, e isolamento
térmico, isolamento e condicionamento acústico, resistência é impermeabilidade
correspondente aos do caixilho de madeira, com espessura de 0,025m, suportando placas
de vidro de espessura correspondente ao tamanho e submetidas à pressão de vento de 80
kg/m², produzida à velocidade de 90 km/hora.
Parágrafo Único - No caso previsto no parágrafo único do artigo 76, as portas e janelas
deverão ser providas de venezianas, persianas, treliças ou dispositivo equivalente que,
quando fechado, impeça a passagem da luz, mas possibilite a abertura, para ventilação
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permanente, com área totalizando um terço, pelo menos, da superfície obrigatória para
iluminação do compartimento.
Capítulo VIII
ESPAÇOS DE ESTACIONAMENTO, DE CARGA E DESCARGA (VIDE DECRETO Nº
15.763/1979)
Art. 128 – Existindo edificação destinada a estacionamento ou carga e descarga, deverão
ser preenchidas as seguintes condições:
I – O isolamento acústico das paredes, cobertura e pavimentos observara os índices
mínimos fixados nas seções correspondentes do Capítulo VI da Parte A (Normas Gerais);
III – As faixas de acesso e circulação, bem como os locai de parada, box e estacionamento
de veículos, deverão:
c)
quando cobertas, dispor de ventilação permanente garantida por aberturas, pelo
menos em duas paredes opostas ou nos tetos junto a estas paredes e que correspondam,
no mínimo, à proporção de 60 cm² de abertura para cada metro cúbico (m³) de volume total
do compartimento, ambiente ou local. Os vãos de acesso de veículos, quando guarnecidos
por portas vazadas ou gradeadas, poderão ser computados no cálculo dessa abertura. A
ventilação natural, ora exigida, poderá ser substituída por instalação de renovação mecânica
de ar, com capacidade que permita 5 (cinco) renovações de ar por hora, distribuídas
uniformemente e atendendo às normas técnicas oficiais. (Redação dada pela Lei nº
10.334/1987)
SEÇÃO B
PÉRGOLAS
Art. 139 - As pérgolas, quando situadas sobre aberturas necessárias a insolação, iluminação
e ventilação dos compartimentos, ou para que sua projeção não seja incluída na taxa de
ocupação máxima do lote e possa ser executada sobre as faixas decorrentes dos recuos
mínimos obrigatórios, deverão obedecer os seguintes requisitos:
I - Terão parte vazada, uniformemente distribuída por metro quadrado, correspondente a
50%, no mínimo, da área de sua projeção horizontal;
II - As partes vazadas não poderão ter nenhuma dimensão inferior a duas vezes a altura da
nervura;
III - Somente 20% da extensão do pavimento de sua projeção horizontal poderá ser ocupada
pelas colunas de sustentação.
Art. 140 - As pérgolas que não atenderem ao disposto no artigo anterior serão consideradas,
para efeito de observância de recuo, taxa de ocupação e iluminação das aberturas, como
marquises (item III do artigo 16) ou áreas cobertas (artigo 75), ressalvado o respeito à
limitação máxima prevista no § 2º do artigo 136.
SEÇÃO C
PASSAGENS COBERTAS
Art. 153 - São admitidas passagens cobertas, sem vedações laterais, ligando blocos ou
prédios entre si ou ainda servindo de acesso coberto entre o alinhamento e as entradas do
prédio, desde que observados os seguintes requisitos:
d)
quando situadas sobre aberturas destinadas à insolação, iluminação e ventilação de
compartimentos, será aplicado o disposto no artigo 77, salvo se ficarem distanciadas, pelo
menos, de 2,00m dessas aberturas;
TÍTULO B
EDIFICAÇÕES MISTAS
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Art. 160 - Uma mesma edificação somente poderá conter diferentes destinações, quando
nenhuma delas puser em risco a segurança, higiene e salubridade das demais, nem lhes
causar incômodo.
SEÇÃO D
AÇOUGUES E PEIXARIAS
§ 1º O compartimento de que trata este argo deverá ter, pelo menos, uma porta de largura
não inferior a 2,40m, amplamente vazada, que abra para a via pública ou para a faixa de
recuo do alinhamento, de modo a assegurar plena ventilação para o compartimento.
§ 2º Quando o compartimento se localizar no interior de edificação, nos casos previstos no
item II do § 2º do artigo 207, a ventilação natural exigida por este artigo poderá ser
substituída pela instalação de renovação de ar, com capacidade mínima de uma renovação
do volume de ar do compartimento, por hora, ou sistema equivalente.
SEÇÃO F
MERCADOS E SUPERMERCADOS
VI - O local destinado a conter todas as bancas ou boxes de comercialização deverá ter:
c) aberturas convenientemente distribuídas para proporcionar ampla iluminação e
ventilação; estas aberturas deverão ter, no conjunto, superfície correspondente a 1/5 da
área do piso local e serão vazadas, pelo menos, em metade da sua superfície;
XIII - Outros compartimentos ou recintos, ainda que semi-abertos, destinados a comércio ou
depósito de gêneros alimentícios, deverão:
c) dispor de iluminação e ventilação de compartimento de permanência prolongada;
d) dispor de instalação para exaustão de ar para o exterior, com tiragem mínima de um
volume do ar do compartimento, por hora, ou sistema equivalente;
Art. 234 - Os supermercados deverão satisfazer aos seguintes requisitos:
IV - O local destinado a comércio, onde se localizam os balcões, estantes, prateleiras e
outros elementos similares, deverá ter:
c) aberturas convenientemente distribuídas para proporcionar ampla iluminação e
ventilação; essas aberturas deverão ter no conjunto área correspondente a 1/5 da área do
piso do local e ser vazada em, pelo menos, metade da sua superfície, para ventilação,
ressalvado o disposto no parágrafo único do artigo 73;
X - Outros compartimentos ou recintos, ainda que semi-abertos, destinados a comércio ou a
depósito de gêneros alimentícios, deverão:
c) dispor de iluminação e ventilação de compartimento de permanência prolongada,
ressalvado o disposto no parágrafo único do artigo 73;
d) dispor de instalação para exaustão de ar para o exterior, com tiragem mínima de um
volume de ar do compartimento, por hora, ou sistema equivalente;
TÍTULO E
HOSPITAIS, CLÍNICAS E CONGÊNERES
Art. 264 - Às edificações de que trata este título não se aplica o disposto nos itens I e II do
artigo 69. Todos os compartimentos de permanência prolongada ou de permanência
transitória referidos no artigo anterior deverão receber insolação, iluminação e ventilação por
meio dos espaços previstos nos artigos 61, 62, 63, 67 e 68.
§ 1º As aberturas dos compartimentos mencionados no parágrafo anterior, quando voltadas
para direção situada entre os rumos NE e NO, serão providas de elementos quebra-sol ou
persianas de material durável, a menos que já estejam protegidas em toda a sua extensão
por marquises ou cobertura na parte superior, que avance 1,00m, no mínimo.
§ 2º Nas salas de cirurgia, obstetrícia e curativos, a relação entre a área de abertura
iluminante e a área do compartimento não será inferior a 1:4. A abertura estará voltada para
direção que se situe entre os rumos SE e SO ou será zenital, devendo, ainda, ter proteção
adequada contra ofuscamento, umidade e pó.
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§ 3º As exigências do parágrafo anterior poderão ser substituídas pelas condições especiais
de iluminação e ventilação previstas no artigo 73.
Art. 265 - Sem prejuízo da exigência prevista no § 3º do artigo 113, os compartimentos para
cirurgia, obstetrícia, curativos, recuperação e os respectivos acessos, como corredores,
vestíbulos, escadas ou rampas e antecâmaras, deverão ter iluminação de emergência nas
condições indicadas no referido § 3º do artigo 113, com capacidade para proporcionar
aclaramento, pelo menos, correspondente a 70% do obtido pela iluminação normal.
TITTULO F
ESCOLAS
Art. 300 - Os compartimentos destinados a ensino, salas de aula, de trabalhos, de leitura,
bem como a laboratórios, bibliotecas e fins similares, observarão as seguintes exigências:
I - Não poderão ter as aberturas externas voltadas para o Sul e situadas nas faces da
edificação que façam ângulo menor que 45º com a direção Leste-Oeste;
II - Se as aberturas estiverem voltadas para direção situada entre os rumos NE e NO, serão
providas de elementos quebra-sol ou persianas, de material durável, a menos que já
estejam protegidas em toda sua extensão por marquise ou cobertura, na parte superior, que
avance 1,00m, no mínimo;
III - A relação entre as áreas da abertura iluminante e do piso do compartimento não será
inferior a 1:5;
Parágrafo Único - Nas salas de aula é obrigatória a iluminação unilateral esquerda dos
alunos, sendo admitida a iluminação zenital, quando adequadamente disposta e
devidamente protegida contra ofuscamento.
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ANEXO D – COESP/92
Lei nº 11.228 de 25 de maio de 1992 (SÃO PAULO, 1992a) regulamentado pelo
Decreto nº 32.329 de 23 de setembro de 1992 (SÃO PAULO, 1992b)
ÍNDICE:
DISPOSIÇÕES GERAIS
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS
DISPOSIÇÕES FINAIS
ANEXO I
1. Objetivos
2. Direitos e Responsabilidades
3. Documentos para Controle da Atividade de Obras e Edificações
4. Procedimentos Administrativos
5. Preparação e Execução de Obras
6. Procedimentos Fiscais
7. Edificações Existentes
8. Uso das Edificações
9. Componentes - Materiais, Elementos Construtivos e Equipamentos
10. Implantação - Aeração e Insolação das Edificações
11. Compartimentos
12. Circulação e Segurança
13. Estacionamento
14. Instalações Sanitárias
15. Condições de Instalação e Armazenagem de Produtos Químicos, Inflamáveis e
Explosivos
16. Exigências Específicas Complementares
ANEXO II
Tabela de Taxas devidas para o exame e verificação de projetos e construções, fixando as
alíquotas, bases de cálculo e período de incidência do fato gerador do tributo.
ANEXO III
Tabela de Multas por desatendimento a disposições do Código de Obras e Edificações,
fixando as alíquotas e bases de cálculo em razão do dispositivo infringido.
10 Implantação, Aeração e Insolação das Edificações
A implantação de qualquer edificação no lote, além do atendimento às disposições previstas
na LPUOS, dos afastamentos em relação às águas correntes ou dormentes, faixas de
domínio público de rodovias e ferrovias, linhas de alta tensão, dutos e canalizações, deverá
respeitar as normas previstas nesta lei visando assegurar a qualidade de vida das
edificações vizinhas, bem como a higiene e salubridade dos seus compartimentos.
10.1 Condições Gerais de Implantação e de Fechamento de Terrenos Edificados
As condições gerais, constantes desta Seção, serão aplicadas sem prejuízo das demais
disposições desta lei.
10.1.1 As edificações, obras complementares ou mobiliário que possuírem, junto às divisas,
altura superior a 9,00m (nove metros) medidos a partir do perfil original do terreno, ficarão
condicionadas, a partir desta altura, a afastamento mínimo de 3,00m (três metros) no trecho
em que ocorrer tal situação.
10.1.1.1 O disposto neste item não se aplicará às edificações situadas em áreas sujeitas a
diretrizes urbanísticas próprias ou operações urbanas, para as quais haja expressa dispensa
da observância dos recuos previstos pela LPUOS.
10.1.1.2 Os anteparos verticais, gradis, muros, alambrados e assemelhados, que
apresentarem superfície vazada uniformemente distribuída inferior a 90% (noventa por
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cento) de sua superfície total, serão incluídos no cálculo da altura, tratada neste item. 10.1.2
Para os terrenos edificados será facultativa a construção de muro de fecho em suas divisas.
10.1.2.1 Quando executados, os muros terão altura de:
a) 3,00m (três metros) no máximo, acima do passeio, quando junto ao alinhamento;
a) 4,00m (quatro metros), no máximo, acima do passeio, quando junto ao alinhamento;
(Redação dada pela lei nº 13.779/2004)
b) 3,00m (três metros) no máximo, quando junto às demais divisas, medidos a partir do nível
em que se situarem, excetuados os de arrimo que terão altura compatível com o desnível de
terra.
10.1.2.2 Os anteparos verticais que possuírem superfície vazada uniformemente distribuída
superior a 90% (noventa por cento) não terão limite de altura.
10.1.3 Nos cruzamentos dos logradouros públicos deverá ser previsto canto chanfrado de
3,50m (três metros e cinquenta centímetros), normal à bissetriz do ângulo formado pelo
prolongamento dos alinhamentos, salvo se tal concordância tiver sido fixada de forma
diversa em arruamento ou plano de melhoramento público. 10.1.3.1 Em zonas sujeitas a
diretrizes urbanísticas próprias, para as quais haja expressa dispensa da observância dos
recuos previstos na LPUOS, será admitido o avanço sobre o canto chanfrado da parte da
edificação que se situar a altura superior a 3,00m (três metros) do passeio.
10.1.4 Em observância ao disposto no Código Civil, deverá haver reserva de espaço para
passagem de canalização de águas provenientes de lotes a montante, exigência esta
extensível a canalizações de esgoto.
10.1.5 As condições naturais de absorção das águas pluviais no lote deverão ser garantidas
pela execução de um ou mais dos seguintes dispositivos:(Revogado pela Lei nº
16.402/2016)
a) reserva de, no mínimo, 15% (quinze por cento) da área do terreno livre de pavimentação
ou construção;(Revogado pela Lei nº 16.402/2016)
b) construção de reservatório ligado a sistema de drenagem.(Revogado pela Lei nº
16.402/2016)
10.1.5.1 Na hipótese de utilização de piso drenante para atendimento à letra "a", apenas sua
área efetivamente vazada será considerada como livre de pavimentação.
10.1.5.2 Considera-se reservatório qualquer dispositivo dimensionado de acordo com a
fórmula:
V = (0,15 x S - Sp) x IP x t, onde:
V = volume do dispositivo adotado;
S = área total do terreno;
Sp = área do terreno livre de pavimentação ou construção;
IP = índice pluviométrico igual a 0,06m/hora;
t = tempo de duração da chuva igual a 1 (uma) hora.
10.1.5.3 O volume de água captado e não drenado em virtude da capacidade de absorção
do solo, determinado conforme critérios fixados pelas NTO, deverá ter seu despejo no
sistema público de águas pluviais retardado, para tão logo este apresente condições de
receber tal contribuição.
10.2 Dispositivos para Atendimento da Aeração e insolação
Observados os mínimos previstos nesta lei, a aeração e a insolação naturais poderão ser
proporcionadas por:
a) recuos obrigatórios previstos na LPUOS;
b) áreas livres internas do lote;
c) espaço dos logradouros;
d) faixa livre de aeração "A";
e) espaço livre de aeração e insolação "I";
f) aeração induzida;
g) alternativa natural que comprovadamente garanta desempenho, no mínimo, similar ao
obtido quando atendidas apenas as disposições gerais desta lei.
10.2.1 As reentrâncias em fachadas, com largura igual ou superior a uma vez e meia sua
profundidade, serão integradas ao espaço de aeração e insolação lindeiro.
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10.2.2 As aberturas destinadas à aeração e insolação dos compartimentos deverão estar
voltadas para os espaços de aeração e insolação correspondentes.
10.3 Classificação dos Volumes de uma Edificação
A volumetria da edificação determinará os afastamentos necessários à aeração e insolação,
na dependência da altura estabelecida a partir:
a) do desnível "d", medido em metros de piso a piso entre pavimentos consecutivos;
b) do índice volumétrico "n", obtido em função do desnível "d", sendo: n = 1, quando 2,00m
maior-ou-igual d maior-ou-igual 3,00m; n = 1 + 1/3 (d - 2), quando d maior-ou-igual 2,00m; n
= 1 + 1/3 (d - 3), quando d = 3,00m;
c) da somatória "N" dos índices volumétricos "n" dos andares considerados, podendo ser
somatória total dos andares quando for considerado o volume total da edificação, ou
somatória parcial quando houver seu escalonamento.
1.0.3.1 Quando se tratar de andar único ou de cobertura, o desnível "d" será o pé-direito do
andar.
10.3.1.1 Quando o piso ou o teto forem inclinados, o desnível "d" considerado será a altura
média do andar.
10.3.2 Quando se tratar de chaminés e torres em geral, e caixas d`água isoladas, o desnível
"d" considerado será a distância entre a base o ponto mais elevado.
10.3.3 Os volumes de uma edificação serão classificados em função da somatória "N",
obtida sempre a partir do pavimento térreo definido na LPUOS, sendo:
a) Volume inferior "Vi", quando N maior-ou-igual 3;
b) Volume superior "Vs", quando N = 3;
c) Volume enterrado ou semi-enterrado "Ve", aquela situado abaixo do volume "Vi".
10.4 Aeração e Insolação do Volume inferior "Vi"
Para compartimentos situados no volume "Vi" serão suficientes a aeração e Insolação
naturais proporcionadas pelos seguintes espaços:
a) espaços constituídos pelos recuos obrigatórios previstos na LPUOS;
b) espaço livre dos logradouros públicos, quando a LPUOS admitir a implantação de
edificações no alinhamento;
c) espaços livres internos ao lote, que possuírem área mínima de 5,00m² (cinco metros
quadrados) e largura mínima de 1,50m (um metro e cinquenta centímetros).
10.4.1 Quando a edificação for constituída pelos volumes "Ve" e "Vi" e desde que o índice
"N" total seja menor ou igual a 3 (três), serão suficientes a aeração e insolação naturais
proporcionadas pelos espaços estabelecidos nesta seção.
10.5 Aeração do Volume Superior "Vs"
- Faixa Livre "A" O volume "Vs", independentemente da existência de aberturas, deverá ser
contornado por uma faixa livre "A", destinada à aeração da edificação e do seu entorno.
10.5.1 A faixa livre "A", cujo valor será expresso em metros, poderá ser escalonada e deverá
ser dimensionada de acordo com a fórmula: A = 3 + 0,35 (N - 14), respeitada a largura
mínima de 3,00m (três metros), onde "N" é a somatória, parcial ou total, dos índices "n" dos
andares considerados, contados sempre a partir do piso do andar térreo, até o andar
considerado, inclusive.
10.5.1.1 O coroamento das edificações, as chaminés e torres em geral isoladas ou não, e as
caixas d`água isoladas, deverão observar a faixa livre "A". 10.5.1.2 O ático deverá observar,
no mínimo, a faixa livre "A" do andar mais elevado da edificação.
10.5.2 A faixa livre "A" não poderá ultrapassar as divisas do lote, nem poderá interferir com
as faixas livres "A" de outras edificações do mesmo lote. 10.5.2.1 Será admitido o avanço de
até 20% (vinte por cento) da largura da faixa livre "A" sobre o logradouro público, em até 1/3
(um terço) da largura deste, desde que igual porcentagem seja acrescida à faixa livre "A"
oposta, caracterizando o deslocamento da edificação em direção ao logradouro.
10.5.3 A faixa livre "A" não poderá ser reduzida ou desatendida quando da aplicação de
soluções alternativas de aeração e insolação.
10.6 Aeração e Insolação do Volume Superior "Vs"
- Espaço Livre "I". Para os compartimentos situados no volume "Vs" das edificações, que
necessitarem de condições privilegiadas de aeração e insolação naturais, deverá ser
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previsto espaço livre "I" fronteiro às aberturas de aeração e insolação destes
compartimentos.
10.6.1 O espaço livre "I", cujo valor será expresso em metros, poderá ser escalonado e
corresponderá a um semi-círculo de raio "I", cujo centro deverá estar situado em plano
vertical e que contenha, em projeção horizontal, no mínimo um ponto da fachada; "I" será
obtido pela fórmula: I = 3 + 0,70 (Ni - 8), respeitado o raio mínimo de 3,00m (três metros) e
onde "Ni" é a somatória, parcial ou total, dos índices "n" dos andares considerados,
contados sempre a partir do piso do andar mais baixo a ser insolado, até o andar
considerado, inclusive.
10.6.1.1 Será integrado ao espaço livre "I" o espaço contado a partir do limite do semicírculo que apresente profundidade:
a) igual ao recuo da edificação; ou
b) igual à distância entre a edificação e a faixa livre "A" de outra edificação do mesmo lote.
10.6.2 O espaço livre "I" não poderá ultrapassar as divisas do lote, nem poderá interferir com
as faixas livres "A" de outras edificações do mesmo lote.
10.6.2.1 Será admitido o avanço de 20% (vinte por cento) do raio "I", sobre o logradouro
público em até 1/3 (um terço) de sua largura.
10.7 Aeração e Insolação do Volume Enterrado ou Semi-enterrado "Ve"
Existindo, no volume "Ve", compartimento que necessite de condições privilegiadas de
aeração e insolação naturais, a somatória "Ni" para cálculo do espaço livre "I", será
considerada a partir do piso do andar em que tal compartimento estiver situado, salvo na
situação prevista em 10.4.1.
10.8 Aeração Induzida
Os compartimentos que não necessitarem de aeração e insolação naturais poderão ter sua
aeração proporcionada por:
a) poço de aeração descoberto; b) duto de exaustão vertical;
c) duto de exaustão horizontal;
d) meios mecânicos.
10.8.1 O poço de aeração descoberto deverá ter:
a) área mínima Ap obtida pela fórmula:, Ap = 4 + 0,40 (Hp - 9), respeitada a área mínima de
4,00m² (quatro metros quadrados) onde "Hp" é a altura total das paredes que contornam o
poço, não sendo admitido escalonamento;
b) relação mínima de 2:3 entre os lados.
10.8.2 O duto de exaustão vertical deverá ter:
a) área mínima "Ad" obtida pela fórmula: Ad = 0,06m x Hd, respeitada a área mínima de
1,00m² (um metros quadrado) onde "Hd" é a altura total do duto, não sendo admitido
escalonamento;
b) seção transversal capaz de conter um círculo de 0,60m (sessenta centímetros) de
diâmetro;
c) tomada de ar exterior em sua base, diretamente para andar aberto ou para duto horizontal
com dimensões não inferiores à metade das exigidas para o duto vertical, e saída de ar
situada 1,00m (um metro) no mínimo, acima da cobertura, contígua ao duto.
10.8.3 O duto de exaustão horizontal deverá ter:
a) área mínima de 0,25m² (vinte e cinco decímetros quadrados) observada a dimensão
mínima de 0,25m (vinte e cinco centímetros);
b) comprimento máximo de 5,00m (cinco metros) quando houver uma única comunicação
direta para o exterior;
c) comprimento máximo de 15,00m (quinze metros) quando possibilitar ventilação cruzada
pela existência, em faces opostas, de comunicações diretas-para o exterior.
10.8.4 Os meios mecânicos deverão ser dimensionados de forma a garantir a renovação do
ar, de acordo com as NTO, salvo exigência maior fixada por legislação específica.
10.9 Aeração e Insolação Alternativas
Poderão ser propostas soluções alternativas, visando a aeração e a insolação das
edificações, desde que respeitada a faixa livre "A" e comprovada a garantia de desempenho,
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no mínimo similar ao obtido quando atendidas as disposições desta lei, através de
elementos gráficos ou elucidativos.
10.9.1 O disposto nesta seção não se aplica aos compartimentos de que trata o item 11.1.1.
do capítulo 11.
10.10 Ajustes da Faixa Livre "A" e Espaço Livre "I".
Para a implantação de edificações em áreas sujeitas a diretrizes urbanísticas próprias, ou
operações urbanas, para as quais haja expressa dispensa da observância dos recuos
previstos pela LPUOS, será igualmente dispensado o atendimento à faixa livre de aeração e
insolação "A".
10.10.1 Nestes casos, os espaços livres, inclusive o do logradouro público, destinados à
aeração e insolação de compartimentos que necessitarem de condições naturais
privilegiadas, deverão ser dimensionados de forma a conter um círculo com diâmetro
mínimo igual a "I".
10.10.2 As condições de aeração e insolação naturais previstas nesta lei poderão ser
aceitas de forma diversa pela PMSP quando esta vier a elaborar plano de revitalização,
reurbanização, ou intervenção em áreas urbanas de especial interesse social.
10.10.3 Quando o terreno, onde a edificação a ser implantada, estiver situado nos
logradouros oficiais antigos, cuja relação faz parte integrante do Decreto nº 9558, de 12 de
julho de 1971, e houver edificação vizinha de grande porte implantada sem atendimento às
normas da Lei nº 5819, de 22 de junho de 1961, a PMSP poderá, a seu critério, permitir a
justaposição da nova edificação à edificação lindeira, sem prejuízo dos índices de ocupação
e aproveitamento previstos na LPUOS.
10.10.3.1 Quando não for adotada a justaposição, deverá ser previsto acréscimo de 3,00m
(três metros) ao raio "I" se houver compartimento situado no volume "Vs", que necessite de
condições privilegiadas de aeração e insolação naturais e que esteja voltado para a divisa
edificada.
10.11 Mobiliário
A implantação e a execução de mobiliário em edificação ficarão sujeitas às normas e
parâmetros deste Capítulo, de acordo com sua função e tipo, conforme tabela a seguir:
Tabela 10.11 - Mobiliário
MOBILIÁRIO
DIMENSÕES MÁXIMAS
Alojamento para Animais (máximo de 2 Área: 3,00m² Comprimento e largura:
unidades por lote)
2,00m altura: 3,00m
Abrigo ou telheiro sem Vedação Lateral em
Área: 3,00m² Comprimento e largura:
pelo menos 50% do Perímetro (máximo
2,00m altura: 3,00m
de 2 unidades por lote)
Estufas,
Quiosques
e
Viveiro
Plantas (máximo de 2 unidades por lote)

de Área: 9,00m² Comprimento e largura:
3,00m Altura: 3,00m

Guaritas e Módulos Pré-Fabricados (máximo Área: 9,00m² Comprimento e largura:
de 2 unidades por lote)
3,00m Altura: 3,00m
Churrasqueiras e Dutos de Lareira

Área: 1,50m² Comprimento e largura:
1,50m

Jirau

Área: 30,00m² Ocupação: 30% da área do
compartimento
Área: 250,00m²
Ocupação:
30%
da
área
do
compartimento, incluindo a circulação
vertical de acesso Pé direito: 2,30m
Redação dada pela Lei nº 15.649/2012)
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Área das nervuras: até 15% da área do
conjunto. Relação de 1:2 entre altura da
nervura e parte vazada. Área das colunas
de sustentação: até 20% da área do
conjunto.

Pérgula

Abrigos para Medidores, Brinquedos e
Equipamentos
Infantis,
Caixas
d’água
Sem restrição
enterradas, Espelhos d’água e Piscinas, Poços
e Fossas.
10.11.1 O mobiliário, respeitados os parâmetros fixados na tabela 10.11, não será
considerado área edificada para fins de observância dos índices e recuos estabelecidos pela
LPUOS.
10.11.1.1 Quando ultrapassar qualquer parâmetro fixado na tabela 10.11, será considerado
no todo como edificação ou andar para efeito da LOE e LPUOS.
10.11.2 Nenhum mobiliário poderá obstruir os acessos e circulação de pessoas e veículos,
nem as áreas destinadas a aeração e insolação das edificações.
10.11.2.1 As pérgulas situadas no volume "Vi" poderão ocupar os espaços destinados à
aeração e insolação.
10.11.3 Quando implantadas no volume "Vs", deverão obedecer os recuos da LPUOS e as
faixas e espaços para aeração e insolação determinados por esta lei.
10.11.4 Qualquer outro tipo de mobiliário não relacionado na tabela 10.11 ficará sujeito a
licenciamento.
10.12 Saliências e Obras Complementares à Edificação
A implantação e a execução de saliências e obras complementares à edificação ficarão
sujeitas às normas deste Capítulo e aos parâmetros desta seção, conforme as tabelas
seguintes:
Tabela 10.12.1 - Saliências
DIMENSÕES
MÁXIMAS
PODERÃO AVANÇAR SOBRE:
DO
SALIÊNCIAS
AUMENTO
Passeio
(1)

Público Recuos
LPUOS (2)

Faixas “A”,”I’
(3)

Aba
Horizontal
e
Vertical, Brise, Viga,
Pilar,
Jardineira
e 0,40m
Floreira,
Ornato
e
Ornamento

Até 10%

Até 10%

0,40m

Beiral da Cobertura

0,40m

Até 50%

Até 10%

1,50m

Até 50% (4)

Até 50%

Até 10%

-

Até 10%

Projeção da
área
ocupada no
lote

Marquise
sobreposta)

(não

Balcão e Terraço Aberto
0,40m
(sem caixilho)

Até 20%

Notas:
1 - acima de 3,00m (três metros) do nível do passeio, não podendo interferir nas instalações
públicas.
2 - estabelecidos pela LPUOS e não os adotados em projeto.
3 - inclusive o poço de aeração descoberto.
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4 - não se aplica às ruas de pedestres ficando a critério da PMSP a análise caso a caso.
Tabela 10.12.2 - Obras Complementares
PODERÃO AVANÇAR SOBRE
DIMENSÕES MÁXIMAS
Passeio
Público
(1)

Recuos
LPUOS

Área
(M²)

Comprimento
Largura

Não

Sim

15,00

Compr.: 6,00

0,40m

Sim

-x-

Larg.: 1,00

Abrigo de Porta, Abrigo para
Não
Lixo

Sim

3,00

Compr.: 2,00

Casa de Máquinas Isoladas

Não

Sim

3,00

Compr.: 2,00

Abrigo de Gás (Cilindros de
Não
GLP)

Sim

(2)

-

Cabine de Força

Sim

(3)

-

Obras Complementares
Abrigo para
Eletrônicos

Auto

Caixas

Abrigo para Portão

Caixa
D’água
Elevada,
Chaminés e Torres Isoladas

Não
Não

Não

-

ou

-

Bilheteria

Não

Sim

9,00

Compr.: 3,00

Portaria

Não

Exceto
Lateral

30,00

-

Passagem Coberta de Pedestre
Exceto
Não
Larg.: 3,00
sem Vedação Lateral
Lateral
Notas:
1. Acima de 3,00m (três metros) do nível do passeio.
2. Área útil máxima de: 0,60m²/unidade até 20 unidades e, 0,30m²/unidade acima de 20
unidades.
3. Dimensões de acordo com as exigências da concessionária.
10.12.3 O elemento que ultrapassar qualquer limite das tabelas
10.12.1 e 10.12.2 será considerado no todo para efeito de observância dos índices
estabelecidos pela LPUOS e por esta lei.
10.12.4 A execução isolada ou em conjunto dos elementos denominados como saliências e
obras complementares poderá, desde que respeitados estritamente os parâmetros fixados
na tabela, ocupar no máximo a porcentagem "P" da área livre de terreno, a ser obtida pela
fórmula: P = 5. raiz2 de S x 100 / S onde "S" é a área total do terreno.
10.12.4.1 A área que exceder a porcentagem "P" da área livre do lote será considerada para
o cálculo dos índices previstos na LPUOS.
10.12.5 As abas horizontais ou verticais, brises, pilares, vigas, jardineiras, floreiras, ornatos,
ornamentos e beirais da cobertura, desde que respeitados estritamente os parâmetros da
tabela, não serão considerados como área edificada para os fins desta lei.
10.13 Obras junto a Represas, Lagos e Cursos d`Água
A execução de qualquer tipo de obra junto a represas, lagos, lagoas, rios, córregos, fundos
de vale, faixas de escoamento de águas pluviais, galerias ou canalizações será permitida
somente após devidamente demonstrados os cuidados a serem adotados, visando em
especial a proteção contra inundações e garantia do livre escoamento das águas. 1
10.13.1 Deverão ser observados recuos, de forma a constituir faixa não-edificável, nas
seguintes situações:
a) para galeria ou canalização existente com largura igual ou inferior a 1,00m (um metro), de
2,00m (dois metros) a contar de suas faces externas;
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b) para galeria ou canalização existente com largura superior a 1,00m (um metro), de uma
vez e meia a largura da benfeitoria, observado o mínimo de 3,00m (três metros) a contar de
suas faces externas;
c) para córrego, fundo de vale ou faixa de escoamento de águas pluviais não canalizadas,
de 15,00m (quinze metros) no mínimo, das margens do córrego ou do eixo de fundo de vale
e da faixa de escoamento de águas pluviais;
d) para represa, lago ou lagoa, de 15,00m (quinze metros) no mínimo, a partir da margem
estabelecida pelo nível máximo do corpo de água.
10.13.1.1 Em função do dimensionamento da bacia hidrográfica e topografia local, o órgão
municipal competente poderá fixar recuo inferior ao estabelecido na letra "c", respeitado o
mínimo de 3,00m (três metros), desde que a área da bacia hidrográfica seja, no máximo, de
100ha (cem hectares) e que:
a) o lote seja resultante de parcelamento do solo aprovado anteriormente à vigência da Lei
Federal 6.766/79; ou
b) o lote seja resultante de loteamento em processo de regularização.
10.13.1.2 Em função do dimensionamento da bacia hidrográfica e topografia local, o órgão
municipal competente poderá fixar recuo superior ao estabelecido nesta Seção.
10.13.2 A implantação da obra pretendida poderá ser condicionada à prévia execução de
benfeitorias julgadas indispensáveis à estabilidade ou saneamento locais.
10.13.3 O fechamento dos lotes não poderá impedir o escoamento das águas nem as
operações de limpeza e manutenção da faixa não-edificável.
10.13.4 As obras terão as fundações projetadas e executadas de forma a impedir seu
solapamento.
10.13.5 A execução de galerias, pontilhões, travessias, aterros e outras obras de arte nas
faixas não-edificáveis dependerá de prévia análise e autorização do órgão municipal
competente.
10.14 Movimento de Terra
Qualquer movimento de terra deverá ser executado com o devido controle tecnológico, a fim
de assegurar a estabilidade, prevenir erosões e garantir a segurança dos imóveis e
logradouros limítrofes, bem como não impedir ou alterar o curso natural de escoamento de
águas pluviais e fluviais.
10.14.1 O material empregado no aterro deverá ser de qualidade, no mínimo, igual ao do
existente no solo.
10.14.2 Visando a reposição da cobertura vegetal, o movimento de terra não destinado à
implantação de edificação deverá ter seu capeamento executado com material retirado da
camada superficial do terreno original.
10.14.3 Os aterros, que apresentarem junto às divisas altura superior a 9,00m (nove metros)
medidos a partir do perfil original do terreno, ficarão condicionados, a partir desta altura, a
afastamento mínimo de 3,00m (três metros) no trecho em que ocorrer tal situação.
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ANEXO E – COESP/2017
Lei nº 16.642 de 9 de maio de 2017 (SÃO PAULO, 2017) e Decreto nº 57.776 –
Regulamenta a nº 16.642
Lei nº 16.642 de 9 de maio de 2017
Decreto nº 57.776 e 7 de julho de 2017
ÍNDICE:
CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Anexo I – Disposições Técnicas
Anexo II – Desenhos
Anexo III – Tabela de Multas
Anexo IV – Tabelas Relativas às Áreas Não Computáveis
CAPÍTULO II – DO CONTROLE DA ATIVIDADE EDILÍCIA
Seção I – Das Responsabilidades e dos Direitos
Seção II – Dos Documentos de Controle da Atividade Edilícia
Subseção I – Do Alvará de Aprovação
Subseção II – Do Alvará de Execução
5 - DAS CONDIÇÕES DE AERAÇÃO
E INSOLAÇÃO
5.A. A implantação no lote de qualquer edificação,
obra complementar, mobiliário, instalação e equipamento, além do atendimento das
disposições do PDE, da LPUOS e do COE, e especialmente do item 5 do Anexo I do COE,
deverão observar as regras fixadas por este decreto.
5.1. A edificação, instalação ou equipamento, a partir de 10 m (dez metros) de altura em
relação ao perfil natural do terreno deve observar afastamento contínuo, lateral e de fundo,
que pode ser escalonado, e que deve ser dimensionado de acordo com fórmula a seguir,
respeitado o mínimo de 3 m (três metros).
A = (H − 6) ÷ 10
onde:
A = afastamento lateral e de fundo;
H = altura da edificação em metros contados a partir do perfil do terreno.
5.A.1. Para a aplicação do item 5.1 do Anexo I do COE, a altura “H” da edificação medida
em metros, será contada a partir da cota de nível mais baixa do perfil natural do terreno
referente ao plano de fachada considerado, até a cota de nível mais alta da edificação,
podendo ser adotado o escalonamento da edificação.
5.A.1.1. Para efeito de aplicação do cálculo da altura “H” da edificação, serão adotadas as
cotas e curvas de nível indicadas no Levantamento Topográfico elaborado pelo responsável
técnico.
5.A.1.2. No cálculo da altura “H” da edificação não serão considerados:
I - platibandas que envolve o telhado e o guarda corpo de proteção contra queda com até
1,20 m (um metro e vinte);
II - anteparos verticais como gradis, alambrados ou similar que apresentem superfície
vazada igual ou superior a 80% de sua superfície total;
III - ático.
5.2. A distância mínima obrigatória entre blocos de uma mesma edificação é igual à soma
dos afastamentos de cada bloco calculados conforme item 5.1 deste Código.
5.A.2. A distância mínima obrigatória entre blocos de uma mesma edificação é igual à
soma dos afastamentos de cada bloco calculados conforme item 5.1 do Anexo I do COE.
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5.A.2.1. Quando os blocos de uma mesma edificação forem compostos pelo mesmo
embasamento, a altura “H” será contada a partir] da cota de nível do piso de laje de cada
bloco.
5.3. Observadas as normas pertinentes, a aeração e a insolação naturais dos
compartimentos podem ser proporcionadas pelos seguintes espaços, para os quais as
aberturas devem estar voltadas:
I - recuo obrigatório previsto na LPUOS;
II - espaço do logradouro;
III - afastamento previsto no item 5.1 e 5.2 deste Código;
IV - área livre descoberta interna.
5.A.3. Nos casos de aeração e insolação naturais, proporcionadas através do Espaço do
Logradouro estabelecido no item 5.3 do Anexo I do COE, com ou sem a previsão de recuo
de frente, o afastamento “A” não poderá ultrapassar a distância entre a face da edificação e
o eixo do logradouro.
5.3.1. A área livre interna ao lote deve apresentar as seguintes dimensões de acordo com a
altura “H” da edificação contada do perfil do terreno:
I - quando “H” igual ou inferior a 10 m (dez metros): área mínima de 5,00 m² (cinco metros
quadrados) e largura mínima de 1,50 m (um metro e cinquenta centímetros);
II - quando “H” superior a 10 m (dez metros): dimensão correspondente a um retângulo com
lados iguais ou superiores, respectivamente, a “2A” por “3A”.
5.A.4. A área livre descoberta interna ao lote corresponde ao poço interno descoberto da
edificação e deverá apresentar as seguintes dimensões de acordo com a altura “H” da
edificação contada do perfil natural do terreno:
I - área mínima de 5,00 m² (cinco metros quadrados) e largura mínima de 1,50 m (um metro
e cinquenta centímetros), quando “H” for igual ou inferior a 10 m (dez metros);
II - retângulo conforme o inciso II do item
5.3.1 do Anexo I do COE, situação em que poderá ser adotado o escalonamento, quando
“H” for superior a 10 m (dez metros).
5.4. No caso de área sujeita a diretrizes urbanísticas próprias, operação urbana ou outra
situação onde haja a dispensa da observância dos recuos previstos no PDE e LPUOS, fica
dispensado o atendimento ao afastamento “A” estabelecido neste Código, sendo a
edificação insolada e aerada pelo espaço do logradouro público.
5.5. Quando houver edificação vizinha implantada sem atendimento de recuo nas divisas
laterais e de fundo, admite-se a justaposição da nova edificação à edificação lindeira, sem
prejuízo dos índices de ocupação e aproveitamento previstos na LPUOS.
5.A.5. Quando houver edificação vizinha implantada sem o atendimento de recuo nas
divisas laterais e de fundos, admite-se a justaposição da nova edificação à edificação
lindeira existente, sem prejuízo do atendimento aos índices de aproveitamento,
dimensionamento e ocupação previstos pela LPUOS.
5.5.1. A justaposição fica dispensada da análise específica de órgão técnico quando, no
trecho da divisa onde ocorrer a justaposição, a altura da nova edificação não ultrapassar a
altura da edificação lindeira existente.
5.A.5.1. A justaposição fica dispensada da análise específica de órgão técnico competente
quando, no trecho da divisa onde ocorrer a justaposição, a altura da nova edificação não
ultrapassar a altura da edificação lindeira existente.
5.A.5.2. Quando adotada a justaposição e a altura da nova edificação ultrapassar a altura da
edificação lindeira existente, deverá ser observado o afastamento “A” e altura “H” a partir do
topo da edificação existente, no trecho da justaposição, admitindo-se o escalonamento.
5.A.6. Nas edificações novas, os compartimentos e ambientes deverão ser posicionados e
dimensionados de forma a proporcionar conforto ambiental, térmico, acústico, e proteção
contra a umidade, obtidos pelo adequado dimensionamento e emprego dos materiais das
paredes, cobertura, pavimento e aberturas, bem como das instalações e equipamentos
conforme dimensões mínimas elencadas na tabela abaixo.
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