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Resumo 

A partir do estudo sobre a transformação que houve na quadra onde está situado o Clube 

XV de Santos, o artigo tem o objetivo de investigar o impacto causado pela elevação da altura 

edificada na incidência de luz solar recebida pelo entorno imediato. Com base em ferramentas 

computacionais, foram efetuadas simulações em que são analisadas as condições de 

sombreamento e radiação solar existentes nos arredores em dois cenários distintos: sede antiga e 

edifício atual. Os resultados obtidos demonstram como a elevação do gabarito afetou 

sensivelmente as condições de luz natural em edifícios da vizinhança. 

 

Palavras chave: Luz Natural; Sombreamento; Verticalidade; Clube XV. 

 

Introdução 

Com o advento da verticalização nas cidades, o nível apropriado de iluminação natural e 

insolação nas edificações tem sido colocado em xeque. Empreendimentos imobiliários com altura 

elevada interferem na permeabilidade da luz natural no entorno. É importante salientar que os 

parâmetros que definem edifícios altos são variados. Para exemplificar, esta caracterização pode 

ser aplicada quando a edificação excede cinco pavimentos, ou seja, a altura máxima permitida em 

diferentes países para a circulação vertical sem a utilização de elevadores (GONÇALVES, 2010). 

No entanto, a percepção da altura de uma edificação também deriva dos gabaritos presentes no 

entorno, bem como da localização do observador (KOSTOF, 1991; GONÇALVES, 2010). Ainda 

que exista a carência de definição referencial precisa, uma característica marcante dos edifícios 

elevados é causar impactos socioambientais consideráveis nos locais onde se inserem 

(GREGOLETTO; REIS, 2012). Esse contexto coloca em evidência a necessidade de analisar a 

qualidade do ambiente urbano que vem sendo construído, e o efeito nas condições de iluminação 

natural e insolação dos edifícios. 
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A partir dessa conjuntura, o artigo se propõe a analisar como profundas mudanças numa 

determinada área da cidade são capazes de impactar consideravelmente a disponibilidade da luz 

natural nos edifícios localizados no entorno. Com o intuito de atingir esse objetivo, a presente 

pesquisa caracteriza a alteração que ocorreu na quadra onde está localizado o Clube XV de 

Santos, desde a construção da antiga sede na década de 1960 até sua demolição e a 

implementação do atual empreendimento imobiliário no início dos anos 2000.  

 

Para tanto, a pesquisa utiliza recursos tecnológicos a fim de analisar como eram as 

condições de insolação e iluminação natural nos arredores da antiga sede. Em seguida, também 

são averiguadas em ambiente digital as atuais condições de luz natural no entorno do novo 

edifício. Os dois cenários são confrontados com o propósito de demonstrar como a mudança do 

gabarito afetou diretamente o acesso de luz natural da vizinhança.  

 

O artigo está disposto da seguinte maneira: inicialmente, são abordados antecedentes que 

tratam da iluminação natural e insolação na cidade, bem como apresentadas pesquisas em que é 

utilizada a simulação digital para analisar a luz natural no contexto urbano. Em seguida, é 

caracterizado o estudo de caso (Clube XV de Santos), com seu respectivo histórico e contexto 

atual. São relatados os procedimentos metodológicos e também apresentados os resultados 

obtidos. No final do artigo, é realizada a discussão sobre o que foi aferido, além de serem 

elencadas considerações finais. 

 

Iluminação Natural e Insolação na Cidade 

A iluminação natural é a maneira mais antiga e recorrente de iluminar tanto os espaços 

urbanos como os edifícios que os delimitam (MASCARÓ, 2006). A quantidade e disponibilidade de 

luz que provém do sol estão intrinsecamente relacionadas a uma série de aspectos: latitude do 

local, condições meteorológicas existentes, capacidade refletora das superfícies e configuração do 

espaço. No que tange ao espaço construído, projetos arquitetônicos que desconsideram o direito 

à luz solar do ambiente circundante podem ser causadores de condições inapropriadas de 

conforto (CAPELUTO et al., 2006). 

 

A cidade se configura como a somatória de espaços (públicos e privados) que interferem 

na distribuição de intensidades luminosas. A morfologia urbana composta por edifícios e seus 

respectivos espaçamentos condiciona a recepção da luz natural, influenciando as condições de 

luminosidade em ambientes externos e internos (CAPELUTO et al., 2006; LITTLEFAIR, 1998). Por 

isso, se mostra necessário entender o comportamento da luz natural na cidade, bem como avaliar 

a interferência que o edifício causa nas condições de luminosidade do entorno em que está 
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situado. 

 

No contexto urbano, há inúmeras construções que, de fato, são capazes de obstruir a luz 

natural em diferentes momentos do dia ao longo do ano. Isso decorre da própria configuração 

urbana, pois obstruções são inevitáveis em áreas construídas e sempre devem ser consideradas. 

Tais obstruções têm um efeito determinante sobre a iluminação e penetração da luz natural, ao 

ponto de impedir completamente que ela adentre nos ambientes internos dos edifícios 

(HOPKINSON, 1963). 

 

Descrever a configuração urbana significa situar os componentes que constituem a cidade 

e que, por conseguinte, determinam o espaço. Áreas densamente ocupadas estão sujeitas a uma 

menor intensidade de luz natural, o que implica num consumo de energia maior. Diante disso, a 

geometria urbana é um dos principais fatores que condicionam a performance energética de uma 

determinada edificação, pois impacta diretamente a maneira como a luz natural incide na fachada 

(RATTI et al., 2005). 

 

É necessário analisar não apenas a luminosidade, mas também a dinâmica das sombras 

que mudam constantemente na cidade. Áreas sombreadas se configuram numa importante 

característica no contexto urbano (MASCARÓ, 2006). Da mesma forma que a luz natural, as 

condições de sombreamento podem ser favoráveis ou desfavoráveis para a realização das 

diferentes atividades humanas. O binômio formado pela luz natural e sombreamento gera 

diferentes implicações, o que torna fundamental a análise das condições existentes na cidade. 

 

Simulação Digital para a Avaliação da Iluminação Natural e Insolação 

É importante salientar que métodos para estudar o comportamento da luz natural em 

edifícios e ambientes urbanos têm sido amplamente pesquisados ao longo do tempo. Para 

exemplificar, Hopkinson (1963) demonstra alguns procedimentos que estudam o comportamento 

da luz solar em áreas edificadas. Estes procedimentos eram baseados em modelos físicos feitos 

em escala e colocados ao ar livre, ou mesmo iluminados por meio de lâmpadas que simulavam o 

comportamento da luz solar (HOPKINSON, 1963). 

 

Com o desenvolvimento tecnológico ocorrido nas últimas décadas, as condições de luz 

natural no ambiente urbano podem ser simuladas por meio de programas computacionais. Simular 

baseia-se em construir modelos de sistemas reais, experimentá-los e aprender com eles. 

Constitui-se dessa forma uma maneira dinâmica, na qual são realizados experimentos e propostas 

de novas estratégias e soluções. Diante dessa conjectura, modelos realizados em ambiente digital 
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possibilitam que softwares analisem a relação entre o ângulo da altura solar, o recuo entre os 

edifícios e a altura máxima construída (FLORIO, 1998).  

 

Na contemporaneidade as ferramentas de simulação computacional têm se tornado cada 

vez mais ágeis no processamento das máquinas, ou mesmo nas operações e mudanças de 

interface dos softwares, facilitando a compreensão dos usuários (MONTEIRO et al., 2015). Com 

esses atributos, as ferramentas computacionais têm dado suporte para pesquisas acadêmicas 

que estudam o comportamento da luz natural em ambiente urbano.  

 

A partir da simulação digital, Ng (2005) analisou diferentes cenários urbanos a fim de 

desenvolver um conjunto de prerrogativas para a ocupação da cidade de Hong Kong. No Brasil, 

Leder e Pereira (2008) utilizaram a simulação computacional para estudar determinadas situações 

num recorte urbano na cidade de Florianópolis. Por sua vez, a pesquisa de Scalco et al. (2010) 

simula digitalmente cenários urbanos na cidade de Porto Alegre, com o objetivo de desenvolver 

um método capaz de analisar o impacto das edificações sobre as condições de insolação e 

iluminação natural. Tais estudos indicam como novas tecnologias digitais são instrumentos viáveis 

para o estudo de questões dessa natureza. 

 

Estudo de Caso: Clube XV de Santos 

Primeiramente, o critério de seleção do estudo de caso foi embasado no fato de que a área 

escolhida é típica e representativa no que tange o processo de verticalidade no contexto urbano. 

Dessa forma, mostra-se um caso adequado para analisar como gabaritos de altura muito elevados 

impactam as condições de iluminação natural e insolação no entorno imediato.  

 

Em segundo lugar, a cidade de Santos está situada no litoral de São Paulo, região sob o 

domínio morfoclimático de Mares de Morros (AB'SÁBER, 2003), que apresenta clima tropical 

litorâneo úmido (temperaturas elevadas e alto índice pluviométrico). Essa localização geográfica 

demanda sensível cuidado no trato da luz natural em ambientes construídos. 

 

Finalmente, a escolha do estudo de caso também está amparada no fato de que a antiga 

sede do Clube XV é uma obra reconhecida pela crítica especializada, publicada e referenciada em 

livros, revistas e trabalhos acadêmicos no campo da Arquitetura. Assim como a sede do Clube 

Atlético Santista (Ícaro de Castro Mello e Oswaldo Correa Gonçalves, 1948), a Residência Heitor 

de Almeida (Vilanova Artigas, 1949), a Escola Técnica de Comércio (Décio Tozzi e Luís Carlos 

Ramos, 1963), entre outras obras, o Clube XV é um notório exemplar da arquitetura moderna 

paulista construído na cidade de Santos. 
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Antiga sede 

No início de 1963 foi realizado um concurso público com o objetivo de construir uma nova 

sede para o Clube XV. As propostas deveriam ocupar um lote adquirido pelo clube na quadra 

delimitada pela Avenida Vicente de Carvalho (paralela a orla), Avenida Washington Luis (canal 3), 

além das ruas Doutor Lincoln Feliciano e Pindorama (Fig. 1). 

 

O júri era composto por Ícaro de Castro Mello, Eduardo Corona e Roberto Aflalo, tendo o 

concurso a participação de arquitetos já consagrados e também novos talentos que começavam a 

se destacar. As propostas premiadas, publicadas na revista Acrópole (1963), apresentam peças 

gráficas que indicam uma forte preocupação com o entorno e características naturais existentes, 

entre as quais a insolação e iluminação natural (Fig. 2). O projeto que obteve o primeiro lugar (Fig. 

3) foi concebido conjuntamente pelos arquitetos Francisco Petracco e Pedro Paulo de Melo 

Saraiva, com a colaboração de Helladio Mancebo e Teru Tamaki (no projeto executivo feito após o 

concurso). 

 

Figura 1. Localização da quadra ao lado do canal 3 (destaque em azul). 
Fonte: Prefeitura Municipal de Santos. 
 

O projeto vencedor tem um partido arquitetônico que prima pela horizontalidade, com a 

cobertura destinada às áreas de lazer, além de propor um embasamento semi-enterrado que 

ocupa quase toda a quadra. Esse embasamento deixa o térreo elevado em relação à rua. O 

volume implantado mais próximo da Rua Doutor Lincoln Feliciano gera uma grande praça voltada 

para a orla, o que permite ao edifício estabelecer uma relação muito próxima com o contexto 

urbano e a praia. A entrada principal é feita por meio de uma rampa de acesso situada na Avenida 
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Vicente de Carvalho. 

 

A solução estrutural é constituída por pórticos de concreto armado aparente que 

configuram uma planta retangular com dimensões aproximadas de 35 x 55 metros (ZEIN, 2005). 

Os pórticos possuem o vão central de 33 metros e balanços simétricos de 11 metros. Essa 

solução permitiu distribuir de maneira adequada menores cargas nas fundações, além de enfatizar 

a legibilidade da estrutura na percepção do edifício. É importante salientar que há diferenças entre 

o projeto vencedor do concurso e a obra construída. Para exemplificar, originalmente o projeto 

contava com 16 pórticos, porém a obra foi realizada com 15. Segundo o arquiteto Francisco 

Petracco: 

No [projeto] executivo, sem pensar nunca nesses dezesseis ou quinze 
[supostamente simbolizaria o nome do clube], vimos que as circulações verticais 
estavam demasiadamente estreitas para se botar elevador, escada, entre os 
pórticos, que não podiam ser interrompidos obviamente. (Entrevista concedida aos 
autores em 05/10/2016). 

 

 

Figura 2. (A) Francisco Petracco e Pedro Paulo de Melo Saraiva, 1° prêmio; (B) Fábio Penteado e Ubyrajara Giglioli, 2° 
prêmio; (C) Luiz Gobeth Filho, Roberto Luiz Gandolfi e Rodney Guaraldo, 3° prêmio. 
Fonte: Acrópole, maio de 1963. 
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Figura 3. Clube XV. 
Fonte: Arquivo Francisco Petracco. 
 

Novo Empreendimento e a Verticalização na Orla Santista 

Nas últimas duas décadas, os clubes sociais da cidade de Santos passaram por sérias 

dificuldades financeiras. A redução no número do quadro associativo, a grande quantidade de 

sócios remidos e a proliferação de empreendimentos imobiliários que contam com áreas de lazer 

estão entre os fatores que levaram essas agremiações à severa crise. Clubes localizados na orla 

santista como o XV, Caiçara, Regatas Santista, Saldanha da Gama e Vasco da Gama tinham 

localização privilegiada, o que despertou o interesse do mercado imobiliário. 

 

Dívidas acumuladas e a má conservação do edifício projetado na década de 1960 fizeram 

com que o Clube XV vendesse em 2002 sua propriedade para a Construtora Villela & Martins, em 

troca de dois andares no novo empreendimento. De acordo com o Diário Oficial de Santos, datado 

de 18 de agosto de 1999, a maioria dos membros do Condepasa (Conselho Municipal de Defesa 

do Patrimônio Cultural de Santos) não acatou o pedido para o tombamento do antigo edifício. Isso 

permitiu a construção de uma nova edificação, que foi aprovada pela Secretaria de 

Desenvolvimento Urbano e Ambiental de Santos (Sedurbam). 

 

O novo projeto arquitetônico (Fig. 4), assinado pelo escritório Carvalho & Silveira 

Arquitetura, possui um estacionamento que ocupa a totalidade do subsolo, além de um 

embasamento que conta com mais dois andares de estacionamento e as novas instalações do 

clube XV. Deste embasamento erguem-se duas torres com 17 andares que abrigam hotéis e 

escritórios comerciais. 
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Figura 4. Novo empreendimento (ao centro). 
Fonte: Autores, 2016. 
 

Não é possível dissociar a construção desse novo empreendimento da intensa 

verticalização que tem ocorrido no âmbito urbano. Particularmente, esse fenômeno imobiliário à 

beira-mar ocorreu em Santos a partir da segunda metade do século XX (VILAS BOAS, 2005). A 

verticalização fomentada pela incorporação imobiliária é apontada como a principal responsável 

por profundas alterações na estrutura interna das cidades, o que denota a importância de 

pesquisas sobre aspectos que advêm desse processo, como estudos sobre impacto ambiental 

(RAMIRES, 2001). No presente artigo, procuramos demonstrar como a nova edificação construída 

causou profundas alterações em condições de iluminação natural e insolação no entorno. 

 

Procedimento adotado 

O procedimento foi estabelecido tendo como parâmetro viabilizar as análises sobre as 

condições de insolação e iluminação natural no entorno da antiga sede do clube, bem como 

confrontá-las com as atuais condições de luz natural que existem na vizinhança do novo edifício. 

 

Inicialmente, foram coletadas informações a respeito das sedes do Clube XV (anterior e 

atual). A pesquisa bibliográfica foi embasada em publicações de uso corrente no âmbito da 

Arquitetura e Urbanismo. Também foram estudados os registros que constam no Instituto 

Histórico e Geográfico de Santos (IHGS). Com o intuito de obter informações precisas a respeito 

do entorno edificado, os pesquisadores efetuaram o levantamento in loco (desenhos e registros 

fotográficos). Para finalização da coleta de dados, foi entrevistado o arquiteto Francisco Petracco 

– um dos responsáveis pela concepção da antiga sede – a fim de conhecer informações 

adicionais sobre aspectos relativos ao projeto. 
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Com base nas informações coletadas, foi realizada em ambiente digital a modelagem de 

ambas as sedes do Clube XV, assim como do entorno edificado. Para tanto, utilizou-se o software 

Rhinoceros 5.0, desenvolvido pela empresa Robert McNeel & Associates. Para entender o 

comportamento da luz natural utilizou-se o plug-in Ladybug no Grasshopper, capaz de amparar 

simulações ambientais no software Rhinoceros. Os plug-ins utilizados neste artigo utilizam a base 

de dados do software EnergyPlus, desenvolvido pelo Departamento  de  Energia  dos  Estados 

Unidos (DOE). 

 

A simulação foi possível importando os dados dos arquivos padrões de meteorologia de 

São Paulo do EnergyPlus (extensão .epw) para o plug-in Grasshopper, este responsável por gerar 

resultados gráficos interativos com o modelo 3D. As simulações foram realizadas nos horários das 

9h30min. e 15h30min., conforme indicado na norma ABNT NBR 15575-1. Os períodos analisados 

foram os dias do solstício de verão (21/12) e inverno (21/06), além dos equinócios de primavera 

(21/03) e outono (23/09). A escolha das datas das simulações teve como parâmetro o fato de 

englobarem características distintas quanto à posição e altura do sol. Dessa forma, os dias 

escolhidos apresentam características peculiares, que os tornam de interesse para o estudo. 

 

Baseado nos recursos computacionais, foi criado um algoritmo (Fig. 5) a partir das 

informações meteorológicas de São Paulo, com os respectivos horários e datas que foram 

determinados para simulações. Esse procedimento foi adotado com o propósito de avaliar o 

sombreamento causado pelos edifícios na região de estudo. As informações meteorológicas 

também fundamentaram a criação de outro algoritmo (Fig. 6) para avaliar a radiação solar. 

 

Com a finalidade de analisar a variação da radiação solar direta incidente na fachada dos 

edifícios, foram configuradas no plug-in Ladybug tonalidades de cores que simbolizam o 

percentual de radiação. Esse procedimento resultou num degrade de cores, no qual os maiores 

níveis de incidência de radiação solar são representados pela cor vermelha, os níveis médios pela 

cor amarela e os níveis mais baixos pela cor azul. 

 

A figura 5 demonstra o algoritmo desenvolvido no plug-in Grasshopper, utilizado para 

simular o sombreamento da quadra estudada. Nesta figura, a cor amarela identifica a etapa na 

qual são importados os dados meteorológicos de São Paulo (arquivo extensão .epw). A cor 

vermelha representa os parâmetros em que são definidas as datas de simulação (solstícios e 

equinócios) e horários (9h30min. e 15h30min.). A cor azul simboliza as geometrias presentes na 

simulação, ou seja, os edifícios (atual e antigo) do Clube XV e edificações do entorno. O verde 
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representa o nível da rua (sistema viário e calçadas). Com esta disposição, a gradiente de cores 

como resultado da simulação estará presente apenas nos edifícios, adequando-se ao objetivo 

proposto pelo estudo. A cor cinza identifica a posição do Norte. As cores rosa e roxo representam 

o resultado das simulações dos edifícios, bem como as legendas que as identificam. Por fim, azul 

claro é o ícone que viabiliza a simulação. 
 

 
Figura 5. Algoritmo de sombreamento. 
Fonte: Autores, 2016. 

 

A figura 6 evidencia o algoritmo referente à simulação de radiação solar. O critério de cores 

escolhido para o esclarecimento deste algoritmo é o mesmo que o descrito anteriormente. Nesta 

simulação foi utilizado o horário das 15h30min., para dias de solstícios e equinócios. Como será 

aclarado nas análises, esse é o período mais crítico para incidência de luz solar no entorno dentre 

os dias estudados nesta pesquisa. 

 
Figura 6. Algoritmo de radiação solar direta. 
Fonte: Autores, 2016. 

 

Resultados Obtidos 

A quadra estudada está localizada nas proximidades da orla santista. O levantamento de 

dados demonstrou que o entorno construído não apresentou significativas alterações no recorte 

temporal (1963-2016). Apenas a quadra onde está localizado o Clube XV sofreu uma 
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transformação substancial, o que permitiu confrontar de maneira apropriada o cenário urbano 

anterior e o atual. 

 

Ao leste está a Rua Pindorama, com edifícios que possuem entre 10 e 15 pavimentos. Na 

face norte, está a Rua Doutor Lincoln Feliciano com dois edifícios de 11 pavimentos. A oeste, fica 

a Avenida Washington Luis, em que o prédio mais próximo à orla possui 5 pavimentos e os 

demais com gabaritos mais altos: 15, 12 e 16 pavimentos respectivamente. Devido ao canal 3, há 

um distanciamento maior entre os edifícios situados em lados opostos da Avenida Washington 

Luis. Por fim, na face sul a quadra é voltada à Avenida Vicente de Carvalho, em frente a orla, 

entre a praia do Gonzaga e do Boqueirão. 

 

Esses dados coletados fundamentaram a simulação computacional, viabilizando o 

estabelecimento de parâmetros para a avaliação dos cenários estudados. As simulações de 

sombreamento (Fig. 7) permitiram que as sombras projetadas pelos dois edifícios (antigo e atual) 

na área de estudo fossem mensuradas digitalmente. Com os valores obtidos (tabela 1), observa-

se primeiramente que as maiores sombras projetadas ocorrem às 15h30min. Destaca-se também 

o crescimento exponencial no sombreamento após a construção do novo edifício. 

Percentualmente, mesmo o período em que há o menor acréscimo de todos (solstício de verão às 

9h30min.) apresenta um incremento de mais de 395% na área sombreada.  

 

É possível também constatar uma elevação substancial na relação entre a área do lote 

(cerca de 4.500 m²) e as áreas sombreadas (Fig. 8). O estudo dessa relação revela que as 

sombras do edifício antigo às 9h30min. atingem valores inferiores a 0,1 (ou 10%) da área do lote. 

Com a construção do novo empreendimento, o sombreamento durante a manhã cresceu para 

valores entre 40% (21/12) e quase 70% (21/03). No período da tarde o acréscimo das sombras se 

mostra ainda mais elevado, chegando a valores quase 1,7 vezes maiores que a área total do 

terreno (21/06 e 23/09). 

 

Análise 1 – Equinócios e Solstícios; Manhã (9h30min.) 

Os resultados aferidos a partir das simulações dos dias de equinócios e solstícios às 

9h30min. podem ser verificados na figura 7a. De acordo com essas simulações, a antiga sede do 

Clube XV não sombreia os edifícios adjacentes nesse horário da manhã nos dias estabelecidos. 

Esse aspecto é evidenciado ao observarmos que a maior sombra projetada pelo edifício antigo 

possui em torno de 364 m² (solstício de verão), ou seja, pouco mais de 8% da área total do lote. O 

sombreamento se concentra nas proximidades do clube, principalmente na região da fachada 

frontal, voltada para a orla. Devido ao baixo gabarito de altura, o antigo clube não interfere de 
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maneira relevante na insolação de qualquer área que esteja fora do perímetro da quadra onde 

está situado.  

 

Da mesma forma que a sede antiga, as simulações de sombreamento demonstram que em 

nenhum dos dias estudados às 9h30min. o edifício atual do Clube XV projeta sombras nos 

edifícios do entorno. No entanto, as sombras projetadas pela edificação atual são muito mais 

proeminentes, atingindo o lado oposto da Avenida Washington Luis. De acordo com os valores 

aferidos, o aumento nas áreas sombreadas chega a atingir quase 930% no equinócio de outono, 

que se configura no maior acréscimo de sombras em todos os cenários estudados. A presença do 

canal 3 no centro da avenida e as dimensões da via propiciam um afastamento maior entre as 

quadras, evitando que o sombreamento gerado pela atual edificação atingisse os edifícios do 

outro lado. 

 

 

Figura 7. Simulações de sombreamento. 
Fonte: Autores, 2016. 
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Tabela 1. Sombreamento nos dois cenários estudados. 
Fonte: Autores, 2016. 
 

Análise 2 – Equinócios e Solstícios; Tarde (15h30min.) 

Os resultados das simulações em equinócios e solstícios às 15h30min. são evidenciados 

na Figura 7b. Assim como é verificado no horário da manhã, a simulação revela que a antiga sede 

do Clube XV também pouco interfere para o sombreamento de áreas do entorno durante esse 

horário da tarde nos dias estipulados. Há de se considerar que apenas no dia 21/06 as sombras 

da antiga sede são projetadas num dos edifícios da Rua Pindorama, o que não acontece nas 

demais datas. Este período apresenta a maior área sombreada pelo edifício antigo dentre os 

todos os dias analisados: 1.514,6 m². Ainda assim, o sombreamento se restringe basicamente a 

parte inferior da edificação (térreo), não atuando de maneira determinante nos pavimentos 

superiores. 

 

Em contrapartida, os resultados da simulação demonstram que o empreendimento 

imobiliário atual ocasiona grandes áreas sombreadas nas fachadas de alguns edifícios localizados 

no entorno. Se compararmos com o período da manhã, os valores durante à tarde são muito mais 

expressivos, onde o ápice de sombras projetadas nas proximidades atinge 7.562,8 m² durante o 

solstício de inverno. Esses resultados denotam que os edifícios mais prejudicados com relação à 

incidência da radiação solar situam-se na face leste da quadra de estudo, ou seja, na Rua 

Pindorama, às 15h30min. Ao contrário da Avenida Washington Luis, esta rua apresenta dimensão 

de via muito mais reduzida, deixando as fachadas sujeitas às sombras projetadas pelo edifício 

atual. Em decorrência dessa análise, são avaliadas as alterações dos níveis de radiação solar nas 

fachadas da Rua Pindorama durante o período da tarde nos dias analisados. 
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Figura 8. Relação entre a área do terreno e as sombras projetadas (em m²). 
Fonte: Autores, 2016. 
 

Análise 3 – Rua Pindorama 

Conforme descrito nas simulações de sombreamento, a Rua Pindorama configura-se numa 

área crítica devido às características da própria via. Entretanto, o gabarito dos edifícios situados 

na rua também desempenha papel importante nesse contexto. Edifícios altos estão bem próximos 

entre si e também adjacentes ao empreendimento onde está localizado o atual Clube XV. 

 

Diante dessa situação observada, foram realizadas simulações da radiação solar (Fig. 9) 

com a finalidade de averiguar o nível de radiação disponível (em kWh/m²) nas fachadas voltadas 

para Rua Pindorama nos contextos analisados. Essa análise deriva do próprio estudo de 

sombreamento, que indicou sombras acentuadas nessa rua no horário das 15h30min. em dias de 

equinócios e solstícios. Observou-se que os níveis de radiação solar são ligeiramente diferentes 

(nos dias 21/06 e 23/09 são idênticos), com os maiores valores situados no dia 21/03, o equinócio 

de primavera.  

 

Como mostra a figura 9, o edifício atual causou profundas alterações na quantidade de 

radiação solar direta incidente nas fachadas voltadas para a Rua Pindorama. Isso é simbolizado 

pela preponderância dos tons de azul que as fachadas apresentam na simulação do contexto 

atual. Anteriormente, os edifícios situados na Rua Pindorama apresentavam a maior parte das 

fachadas com incidência de radiação solar que variava entre 140,46 e 122,69 kWh/m². Em 

compensação, nos dias atuais prevalecem 17,53 kWh/m² de radiação (em 21/03 e 21/12 os 

valores são levemente superiores). Esses dados demonstram uma drástica diminuição 

ocasionada pelo novo empreendimento construído. 
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Figura 9. Radiação solar direta às 15h30min. 
Fonte: Autores, 2016. 
 

Em suma, os resultados obtidos por meio das simulações de radiação solar nos equinócios 

e solstícios às 15h30min. confirmam que o novo empreendimento imobiliário construído impede 

substancialmente o recebimento de luz natural direta em edifícios do entorno. Esses resultados 

suscitam diferentes questões sobre o estudo da luz natural na arquitetura e cidade, sendo assim 

abordadas na discussão proposta por esse artigo. 

 

Discussão 

A princípio, é possível verificar que as simulações realizadas em ambiente computacional 

revelam significativas diferenças entre o edifício antigo e o atual no que tange ao índice de 

sombreamento. Isso é comprovado com base na interpolação das sombras que ocorrem nos 

períodos analisados (Fig. 10). A verticalização que ocorreu no lote estudado influenciou na 

disponibilidade de luz natural para os edifícios situados na Rua Pindorama, pois tiveram suas 

fachadas prejudicadas no que diz respeito à incidência de radiação solar no período da tarde 

(15h30min.). Esse resultado alerta para o fato de grandes empreendimentos imobiliários serem 

capazes de dificultar que o entorno imediato tenha níveis de iluminação natural e insolação 

apropriados. 
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Figura 10. Interpolação das sombras. 
Fonte: Autores, 2016. 
 

O procedimento metodológico adotado na presente pesquisa demonstra que a utilização 

da tecnologia digital contribui para a análise sobre conforto em projeto de arquitetura e urbanismo, 

inovando e explorando diversos aspectos. No entanto, é importante salientar que as novas 

tecnologias não inviabilizam a utilização de métodos tradicionais já consagrados na área de 

estudo. Os desenhos dos projetos premiados no concurso de 1963 expressam o cuidado ao lidar 

com características do lugar. Diferentes procedimentos desenvolvidos ao longo do tempo podem 

ser escolhidos, ou mesmo conciliados, de acordo com o contexto e dependendo daquilo que se 

propõe a estudar. 

 

Os resultados obtidos também nos permitem afirmar a importância de se simular condições 

existentes, além de investigar o impacto de altos gabaritos no contexto urbano. Se os arquitetos 

realizassem simulações com a finalidade de antecipar situações de projeto com o entorno, 

algumas medidas poderiam ter sido tomadas a fim de alcançar melhores resultados, dentre elas 

estaria averiguar o impacto causado na Rua Pindorama. Isso também abre perspectivas para que 

a gestão urbana estipule estudos de impacto de vizinhança feitos com base em simulações 

computacionais nos documentos necessários para a aprovação de obras junto à prefeitura. 

 

Por fim, é possível observar no estudo de caso que profundas transformações em áreas 
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urbanas podem desconsiderar de maneira inequívoca o direito urbanístico que os integrantes da 

sociedade possuem de usufruir dos recursos naturais. Áreas localizadas no entorno do atual 

Clube XV foram privadas do acesso a luz natural. Esse fato traz à tona o papel fundamental que 

instrumentos de regulação urbana – taxa de ocupação, coeficiente de aproveitamento do lote, 

gabarito máximo permitido, dentre outros parâmetros estabelecidos por planos diretores e 

legislações de zoneamento amparados no Estatuto da Cidade (BRASIL, 2001) – possuem para 

impedir que projetos prejudiquem a incidência de luz natural nos demais edifícios e espaços 

urbanos.  

 

Considerações finais 

Ao avaliar uma situação urbana, diversos aspectos são importantes e correlatos para 

análise. Com esse pressuposto, os resultados apontam para pesquisas futuras, com foco em 

outras questões importantes sobre impacto ambiental. Para exemplificar, o novo empreendimento 

não interferiu apenas na insolação e iluminação natural da vizinhança, mas também se configura 

num relevante obstáculo para os ventos que sopram no local. Concomitantemente, é possível 

avaliar no âmbito do projeto de arquitetura as condições internas de iluminação natural que advêm 

do entorno imediato. Isso denota como são latentes as possibilidades de pesquisa sobre impacto 

ambiental no contexto urbano contemporâneo, e a academia não deve ignorar esse fato. 

 

A análise da luz natural na cidade fomenta a discussão sobre a qualidade do espaço 

edificado, pois leva ao estudo de construções mais eficientes, nas quais se consome menos 

energia com iluminação artificial. Com base nesse entendimento, este artigo contribui para o 

debate sobre iluminação natural na arquitetura e cidade, que tem sido intensificado devido às 

implicações decorrentes da verticalização na cidade contemporânea. 
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