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Abstract— The municipal master plans are under review, 

offering the opportunity to incorporate in the legislation the 

concepts of right of access to the sun. The urban planning 

instruments can be applied with the use of the solar envelope that 

will guarantee natural light and sunshine to the buildings, as well 

as will facilitate the clearing of the roofs and facades of the 

buildings for the conversion of solar energy into electric, and may 

also make feasible projects of interest to the municipality.  
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I.  INTRODUÇÃO 

O Plano Diretor Estratégico do Município de Campinas se 
encontra em revisão. Passados quase quatro anos da criação do 
Grupo Revisor da Legislação Urbanística, por Decreto 
Municipal em fevereiro de 2013, com objetivos claros de até 
dezembro de 2016, rever, diagnosticar, propor e encaminhar a 
nova lei para aprovação na câmara Municipal, ainda não foi 
possível.   De acordo com o Estatuto da Cidade [1], o Plano 
Diretor é considerado como o instrumento básico da política de 
desenvolvimento e de expansão urbana e deve ser revisto a 
cada dez anos. Ocorre que o Poder executivo apresentou aos 
Conselhos da Cidade, recentemente o “esboço” do novo Plano 
Diretor Estratégico e seria enviado à Câmara Municipal para 
aprovação ainda este ano! Por solicitação do CMDU – 
Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano e de diversas 
entidades, o prefeito decidiu postergar por mais oito meses os 
estudos e o preparo da nova lei. Grande oportunidade para 
incorporar na legislação um capítulo sobre o Direito ao Sol. 

II. O DIREITO AO SOL. 

O direito à paz, à qualidade de vida, e a um ambiente são 
fica institucionalizado no artigo 225 da Constituição Brasileira; 
é um direito coletivo que tem relação com a justiça ambiental e 
com a equidade social, pois entende-se que todos os habitantes 
temos o mesmo direito à mesma qualidade do ambiente. As 
legislações urbanas continuam tratando as questões relativas ao 
bioclimatismo urbano de forma simplória e genérica, não 
associando os aspectos ambientais com as variáveis do 
ambiente urbano, o que compromete o acesso das edificações 
ao Sol e à luz natural. Estas leis são semelhantes no tocante à 
insolação e aos parâmetros urbanísticos de recuos, 
afastamentos, altura de edifícios, taxas de ocupação e 
coeficientes de aproveitamento sem consistência científica [2].  

Os índices urbanísticos (Coeficiente de Aproveitamento, 
Taxa de Ocupação, Gabaritos, recuos, distância entre 

edificações e outros) e as dimensões dos lotes são instrumentos 
normativos para definir modelos de assentamentos urbanos em 
função das densidades desejáveis para alguma região da cidade 
[3]. Optar por uma boa qualidade de vida implica na escolha de 
uma densidade adequada 

O direito ao sol contribuirá para atingir o objetivo 
constitucional de um ambiente saudável e assegurar às 
edificações e aos espaços públicos o acesso ao direito ao sol, e, 
como forma de fazer política de saúde pública e energética 
sustentável, possibilitará alcançar em parte, o direito à cidade. 
Mas, o direito ao sol requer planejamento e gestão [4] e o 
planejamento urbano precisa repensar as cidades não só ao uso 
do solo na sua superfície, mas em toda a sua dimensão espacial, 
ou seja, incluindo as alturas, visto que para ter acesso ao sol e à 
radiação solar se requer uma harmonia constante no tempo 
entre alturas, geometrias e densidades.  

Entre os princípios que norteiam o Plano Diretor, encontra-
se o desenvolvimento sustentável, de forma justa e 
ambientalmente equilibrado com a utilização racional dos 
recursos, a ordenação e o adequado zoneamento da ocupação e 
dos usos nos territórios municipais, pilares que deverão 
possibilitar o acesso ao sol, não permitindo o sombreamento 
das edificações e dos espaços públicos onde se necessite de 
radiação solar. Por estes motivos é que os Planos Diretores e as 
Leis de uso e ocupação do solo devem contemplar capítulo 
especial que regulamentem este direito.  

III. O ENVELOPE SOLAR 

Conceituado por Knowles em 1980 como alternativa de 
estratégia para o desenvolvimento de projetos de edifícios com 
garantias de insolação e de iluminação natural, é definido como 
o maior volume que uma edificação pode ocupar no terreno de 
forma a permitir o acesso ao sol e luz natural da vizinhança 
imediata [5]. 

 

Fig. 1. Construção do Envelope Solar (fonte: o autor) 
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Configura um volume imaginário sobre o terreno dentro do 
qual o edifício deve ficar inserido para não projetar sombras 
indesejáveis sobre os vizinhos, e permite, assim, acesso ao sol 
e à iluminação natural. O tamanho e a forma do ES variam com 
o tamanho do local, a orientação e a latitude, o tempo de acesso 
solar desejado e a quantidade de sombra permitida em ruas e 
edifícios adjacentes.  

IV. OBJETIVO 

O objetivo deste trabalho é demonstrar a possibilidade de 
aplicar os conceitos do Envelope Solar nas legislações 
urbanísticas e subsidiar alguns dos instrumentos urbanísticos 
nas políticas de desenvolvimento e de expansão urbana.  

V. METODOLOGIA 

Simulações realizadas em lotes considerados comuns que 
se encontram em qualquer bairro de Campinas, ou de outras 
cidades, onde a Latitude seja a mesma, ou seja, 23ºS [6] 
comprovam que o Envelope Solar pode ser utilizado como 
critério para adensamento e verticalização com diretrizes 
solares para o planejamento urbano e para a edificação 
fornecendo o potencial máximo que pode ser construído sobre 
um lote, e fornece ainda, além da volumetria da edificação, a 
altura e o distanciamento entre estas.  

O ambiente virtual usado é o do Rhinoceros com os 
aplicativos Grasshopper e a ferramenta solar para envelopes 
solares de Diva. 

 
Fig. 2. ES em lote de 15,00 x 30,00m (fonte: o autor) 

TABELA 1 

(Fonte: o autor) 

Esta tabela apresenta o número de pavimentos, e os metros 
quadrados obtidos em cada orientação: anotadas as áreas por 
pavimento no primeiro total a área máxima de construção e o 
seu CA1 – Coeficiente de aproveitamento (em negrito). O 
segundo total apresenta a área máxima de construção e o seu 
CA2 considerando uma TO – Taxa de ocupação de 0,5 (em 
lilás). E, o terceiro total considera a TO de 0,5 e mais o 
pavimento térreo.  

Observe-se na tabela, que os valores de CA3 excedem o 
valor 1,0. Em lotes maiores, até dez mil metros quadrados, 
tamanho normal de um quarteirão, pelas simulações realizadas, 
o CA chega a valores superiores a 5,0 e 6,0, considerados 
coeficientes altos nas mais diversas legislações de grandes 
cidades. Com o estabelecimento de restrições como taxa de 
permeabilidade, número de unidades por metro quadrado e 
outras, podem-se reduzir estes valores para outros menores 
mais adequados à infraestrutura existente. 

De acordo com os planos diretores de muitas cidades, 
inclusive o PDE de São Paulo, e que Campinas pretende seguir 
como exemplo, o CA adotado como básico para toda a cidade é 
o de 1,0. E, de acordo com o Estatuto da Cidade (Lei 
10.257/2001), o potencial acima de 1,0 deverá ser objeto da 
aplicação dos instrumentos urbanísticos: solo criado - outorga 
onerosa do direito de construir, transferência de potencial 
construtivo, operações urbanas consorciadas e outros.   

A legislação sobre EHIS – Empreendimentos de Interesse 
Social tem por objetivo aumentar a oferta de moradias para a 
população de baixa renda, estimulando a produção de imóveis 
por definição de normas específicas de parcelamento e de uso e 
ocupação do solo. 

Acontece que, para a implantação de EHIS – 
Empreendimentos de Interesse Social, devem ser inicialmente 
anotadas no Plano Diretor, as áreas destinadas para este fim.  
Ocorre que a maioria dos terrenos que se encontram dentro do 
perímetro urbano tem o valor da terra muito elevado, e acaba 
por inviabilizar os empreendimentos para este fim, 
prejudicando as populações de baixa renda e congelando as 
atividades de projetar e construir estas tipologias. 

Outro fator que costuma inviabilizar os empreendimentos, é 
a contrapartida, adotada pela maioria dos municípios. A 
contrapartida deve ser praticada obedecendo a leis específicas, 
porém, estas leis não apresentam critérios claros para a 
determinação destes benefícios ao município, prejudicando as 
iniciativas para empreender obras. 

Leis que regulamentam o instrumento da transferência do 
potencial construtivo, tem por objetivo a recuperação e 
conservação de imóveis de valor cultural, histórico e 
arquitetônico, ou seja, a imóveis tombados ou em processo de 
tombamento.  

As áreas receptoras para as transferências de potencial 
construtivo devem estar anotadas em mapas constantes do 
Plano Diretor e como estas áreas irão receber um potencial 
construtivo acima do CA = 1,0, deverão ser previstos os CA 
máximos, que costumam ser de 2,0 e de 4,0. Estes valores são 
adotados com base em experiências urbanísticas e atualmente 
pretende-se adotar com base no DOT – Desenvolvimento 
Orientado pelo Transporte, e serão fixados ao longo dos eixos  

15x30 (450,00) N NE E SE S SO O NO 

1 269,86 248,05 309,72 273,75 304,01 276,57 310,49 245,64 

2 124,68 92,28 188,83 111,67 161,05 117,65 189,86 87,75 

3   
 

85,93 
 

19,51 
 

86,71 
 

Total 394,54 340,33 584,48 385,42 484,57 394,22 587,06 333,39 

CA1 0,87675 0,75628 1,29884 0,85648 1,07682 0,87604 1,30457 0,74086 

TO=0,5(225,00) 349,68 317,28 499,76 336,67 405,56 342,65 501,57 312,75 

CA2 0,77706 0,70506 1,11057 0,74815 0,90124 0,76144 1,11460 0,69500 

(+)Te 574,68 542,28 724,76 561,67 630,56 567,65 726,57 537,75 

CA3 1,27706 1,20506 1,61057 1,24815 1,40124 1,26144 1,61460 1,19500 
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da rede de mobilidade coletiva com CA = 2,0 e nos 
cruzamentos destes eixos com o CA = 4,0. Estes valores, da 
forma que são apresentados não contemplam critérios 
climáticos. 

A maioria dos municípios pretende aplicar os instrumentos 
urbanísticos de financiamento e recuperação da valorização 
imobiliária em razão de a implementação da infraestrutura 
urbana ter representado sempre um grande custo para o poder 
público causando valorização nos imóveis e terrenos adjacentes 
a essa infraestrutura, valorização esta captada pelos 
proprietários em detrimento dos municípios.   

Para captar recursos, um dos instrumentos que serão 
utilizados é o da outorga onerosa do direito de construir através 
de CEPACs – Certificados de Potencial Adicional de 
Construção, que serão alienados em leilão ou utilizados 
diretamente no pagamento das obras necessárias à própria 
operação urbana consorciada. 

A operação urbana consorciada é outro instrumento 
urbanístico definido inicialmente, como um conjunto integrado 
de intervenções urbanas desenvolvidas em áreas determinadas 
da cidade, sob a coordenação do Poder Público, objetivando 
viabilizar a produção de habitação popular, infraestrutura 
urbana, equipamentos coletivos com a participação da 
iniciativa privada.  

Já o Estatuto da cidade considera a operação urbana 
consorciada como o conjunto de intervenções e medidas 
coordenadas pelo Poder Público municipal, com a participação 
dos proprietários, moradores, usuários permanentes e 
investidores privados visando à melhoria e valorização 
ambiental da sua área de influência imediata. 

A lei específica de aprovação do instrumento deverá conter 
o plano da operação urbana consorciada, definindo a área a ser 
atingida com programa básico para a sua ocupação bem como a 
previsão o de um programa de atendimento econômico e social. 

     Para viabilizar uma operação urbana, há a possibilidade de 
modificar os índices e as características do parcelamento, uso 
e ocupação do solo e do subsolo; as alterações das normas 
para edificação; a regularização de construções, reformas ou 
ampliações executadas de forma clandestina e ou irregular; a 
emissão de CEPACs e outras condicionantes.  

    Estas operações só poderão ser implementadas desde que 
haja um interesse dos agentes envolvidos na participação, ou 
seja, o Poder Público, a iniciativa privada e os moradores, com 
a capacidade em estabelecer parcerias e mediar as negociações 
entre ambos e também em gerir a aplicação da operação. 

   Com o aumento de potencial construtivo em zonas que tem o 
CA básico, é possível gerar mais edificações adensando e 
verticalizando e com estes ganhos acertar as contrapartidas 
para com o poder público e a comunidade.   

   Ainda outro instrumento como o PEUC – Parcelamento, 
Edificação e Utilização Compulsórios poderá ser aplicado em 
terrenos que não tenham sido edificados, que estejam 
subutilizados ou não utilizados, como manda o Estatuto da 
Cidade. Propõe-se a utilização do Envelope Solar para a 
aplicação de quaisquer dos instrumentos relacionados, pois o 
envelope solar oferecerá o potencial máximo de construção 

tanto nos terrenos não edificados, ou mesmo nos chamados 
vazios urbanos, as periferias, e para as pequenas cidades que 
tem áreas a disposição para desenvolver projetos de interesse 
municipal.   

 Para a aplicação da edificação compulsória ou mesmo para 
o parcelamento do solo deve ser usado o envelope solar, pois 
ele determinará a melhor orientação dos lotes e edificações 
para obter o potencial máximo de construção dentro de sua 
volumetria. Outros instrumentos, como especialmente a 
Operação Urbana Consorciada serão viabilizados com o 
potencial construtivo que o uso do envelope solar irá fornecer 
beneficiando não só a iniciativa privada e o poder público, mas 
sobretudo a população de baixa renda. 

VI. CONCLUSÃO 

A utilização dos envelopes solares serve para determinar a 
volumetria das edificações e por tanto o potencial máximo de 
construção e contém diretrizes bioclimáticas que obedecerão 
rigorosamente a critérios solares com garantias ao direito de 
aceso ao sol de todas as edificações em qualquer lugar do 
município, desde que exista infraestrutura suficiente para o 
adensamento desejado. Desta forma será garantida a 
iluminação natural e a insolação nos compartimentos das 
edificações propiciando saúde à população. As edificações 
terão as suas coberturas e fachadas desobstruídas de qualquer 
obstáculo ao direito de acesso ao sol, assim, a conversão de 
energia solar em elétrica, no local de consumo estará garantida. 
As cidades serão mais sustentáveis, mais inteligentes, mais 
saudáveis, mais compactas com usos diversificados, 
ambientalmente generosas, com toda infraestrutura adequada 
aos seus adensamentos e verticalização segundo critérios 
solares.  
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